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Projectbureau lumpsum po maakt de balans op

Projectbureau lumpsum po rondt binnenkort de pilotwerk-

zaamheden af. Hoe zijn de pilots verlopen, wat zijn de

opbrengsten en hoe staan de scholen er in het algemeen

voor, als het gaat om invoering van de lumpsumfinanciering?

Kader Primair vroeg het aan Loek van der Kroon, pilot-

coördinator bij het projectbureau.
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“Je moet elkaar aanvullen”

Niet alleen schoolleiders zitten middenin de lumpsumstress, ook leden

van medezeggenschapsorganen worstelen met nieuwe rekenmodellen

en volgen cursusdagen. Zij worden klaargestoomd voor hun taak om

de nieuwe financieringssystematiek vanaf komend schooljaar naar

behoren te kunnen beoordelen. De schoolleider wordt gezien als

onvermijdelijke schakel tussen medezeggenschap en bestuur.

> 14
”Feedback is cruciaal”

Sinds een half jaar werkt sbo De Bolster in Wychen met het

klassenoverstijgende unitonderwijs. Uitgangspunt is dat

leerkrachten en onderwijsassistenten meer gaan samen-

werken, in plaats van ieder zijn of haar eigen klas.

Teamonderwijs op Maat (TOM) ondersteunt de omslag die

de school maakt.
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Visitatie als röntgenfoto 

Schoolleiders of bovenschools managers staan regelmatig stil bij het

proces van veranderen in hun school of scholen. Bijvoorbeeld bij de

invoering van de gesprekkencyclus, een nieuw onderwijsconcept of

welke innovatie dan ook. Dan vraagt men zich regelmatig af: ‘Hoe

loopt het eigenlijk? Nemen we wel voldoende tijd om het proces echt

te bekijken? En hoe doen collega’s dat eigenlijk? Wat bereiken zij op

het gebied van deze veranderingen?’

> 34
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Op 1 augustus aanstaande is het dan zover en wordt de lumpsumfinanciering in het pri-

mair onderwijs ingevoerd. Ruim 14 jaar nadat op het beroemde Scheveningen Beraad

werd afgesproken dat autonomievergroting van scholen betekent dat zij ook beschik-

king moeten krijgen over vrij besteedbare budgetten. Een hele verandering, die ook na

1 augustus schoolleiders en besturen de nodige hoofdbrekens zal kosten. De AVS is

altijd een sterke voorstander geweest van lumpsumbekostiging, omdat problemen van

scholen zo divers zijn, dat centrale bekostigingsregels eerder een belemmering dan

een voordeel zijn. We stellen de voorwaarde dat budgetverantwoordelijkheid ook op

schoolniveau vorm moet krijgen. Voor meerpitters geldt dat daar een belangrijke taak

is weggelegd voor het bovenschools management. Geld zal visie moeten volgen. Ook

bij lumpsum is het bekostigingsniveau zelden hoog genoeg om aan alle plannen en

wensen tegemoet te komen. En zoals dat ook voor mijn eigen huishoudboekje geldt,

zullen bovenschoolse en schooldirecteuren gezamenlijk prioriteiten moeten stellen bij

hoe de middelen effectief over de scholen worden verdeeld. 

Uit onderzoek van de AVS en besturenorganisaties blijkt dat de meeste scholen klaar

zijn voor lumpsum. Of dat ook betekent dat scholen zich voldoende zeker voelen om

beleidsrijk met investeringen om te gaan, zal nog moeten blijken. Net als met de

invoering van het formatiebudgetsysteem, zullen scholen de eerste jaren voorzichtig

omgaan met de lumpsumbekostiging. Dat bleek ook uit de ervaringen in het voort-

gezet onderwijs, waar de lumpsum in 1998 werd ingevoerd. De AVS zal de komende

jaren scholen blijven ondersteunen om te leren effectief met geld te sturen, gedreven

vanuit de visie die scholen hebben op de organisatie en inhoud van hun onderwijs.

Nog zo’n datum waar ik naar uitzie is 27 april: het 11e AVS congres in het Nieuwegeins

Business Centrum, onder de titel ‘Voor elkaar’. Een dag waarop veel collega’s elkaar

weer ontmoeten en deelnemen aan een keur van activiteiten. Het AVS congres heeft

inmiddels naam gekregen. Bijzonder op deze dag is de prijsuitreiking van de wedstrijd

‘Meester hoe werkt het?’, de wedstrijd die de AVS en het Platform VTB hebben uitge-

schreven voor werkenden in het bedrijfsleven. De feitelijke prijsuitreiking wordt ver-

richt door het duo Ernst en Bobbie (en de rest), die een half uur durende show verzor-

gen met kinderen van verschillende scholen. Ook de ingezonden werkstukken zullen

op het congres te zien zijn. Verder veel activiteiten die dag: een groot aantal work-

shops, een grote vakbeurs, plenaire lezingen van aansprekende persoonlijkheden en

informeel netwerken. Van alles wat en bovenal een gezellig dagje uit. Ik hoop ook dit

jaar weer veel vrienden en collega’s te mogen ontmoeten. Heeft u zich nog niet inge-

schreven? Ga dan naar www.avs.nl of vul het inschrijfformulier uit de congresfolder

in. Bellen kan natuurlijk ook. Tot ziens op 27 april!

Kaderspel > Ton Duif
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Schoolleiders positief over

Wet Invoering Vraagfinanciering

Uit een onderzoek van Duo Market Research blijkt dat directeuren van basisscholen in grote

meerderheid (93 procent) blij zijn met de Wet Invoering Vraagfinanciering.

Het feit dat zij hiermee een grotere keuze-

vrijheid krijgen, wordt hiervoor als belang-

rijkste reden opgegeven. Slechts één pro-

cent is tegen de wetswijziging. Op de vraag

of zij ook daadwerkelijk afscheid zullen

nemen van ‘hun’ onderwijsbegeleidings-

dienst (OBD) geeft 25 procent te kennen dit

waarschijnlijk te zullen doen. Als het wets-

voorstel door de Eerste Kamer komt, krijgen

scholen vanaf volgend schooljaar de helft

van het bedrag dat nu nog rechtstreeks naar

de OBD’s gaat, zelf te besteden. Het is de

bedoeling dat vanaf 2008 het hele bedrag

naar de scholen gaat.

De AVS is niet verbaasd over de uitkomsten

van het onderzoek: “De manager in het pri-

mair onderwijs professionaliseert in rap

tempo en dus zal er steeds kritischer wor-

den gekeken naar de kwaliteit van gelever-

de dienstverlening door derden. Verplichte

inkoop vanuit historisch perspectief zal

zeldzamer worden; value for money wordt

een steeds belangrijker criterium.”

De wetswijziging betekent dat OBD’s veel

meer hun best zullen moeten gaan doen om

klanten te werven. Uit het onderzoek van

Duo Market Research (waaraan 304 school-

leiders meededen) blijkt dat de meerder-

heid van hen niet helemaal weg zal gaan bij

de huidige begeleidingsdienst. Maar men

zal niet meer alle producten en diensten

afnemen. Zoals één van de respondenten

schreef: “Een school dient zelf te kunnen

bepalen bij welke instantie of organisatie

ondersteuning, nascholing, etcetera inge-

kocht wordt. Het past prima in de lumpsum-

systematiek: vraaggericht en concurrerend.

Prima toch?”

Het volledige onderzoek kunt u downloaden

op www.avs.nl > Nieuws <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

Eenpitters bundelen krachten

Met de invoering van de lumpsumbekostiging voor de deur is voor eenpitters het moment gekomen

om de krachten te bundelen. Op initiatief van een aantal van deze scholen is onlangs het

‘eenpitterplatform’ opgericht.

De AVS en andere onderwijsorganisaties,

zoals besturen- en vakorganisaties, onder-

steunen dit initiatief. Evenals het projectbu-

reau lumpsum po. De AVS is ook betrokken

bij de activiteiten van het platform.

Doel van het platform is de dialoog te inten-

siveren tussen het eenpittersveld en de lan-

delijke belangenbehartigers. De belangenbe-

hartigers kunnen hun ideeën toetsen aan de

meningen van de eenpitters. Omgekeerd

kunnen de eenpitters agendapunten aan-

dragen voor landelijk overleg. Het eenpitter-

platform kan wensen in het veld inventaris-

eren en op basis daarvan bijeenkomsten

organiseren met inhoudelijk deskundigen.

De ervaring leert dat er behoefte is aan

praktische bijeenkomsten, waarin opgedane

kennis wordt vertaald in concrete acties.

Om directeuren van eenpitters niet nog meer te

belasten en te voorkomen dat ze veel moeten

reizen om bijeenkomsten van het platform bij

te wonen, worden de bijeenkomsten regionaal

georganiseerd. Ook zal veel kennis via de digi-

tale snelweg met elkaar worden uitgewisseld.

Steunpuntscholen
Het eenpitterplatform wil gebruik maken van

een aantal steunpuntscholen: scholen die

bereid zijn om zo nu en dan ruimte beschik-

baar te stellen voor een bijeenkomst. De

organisatie van deze bijeenkomsten ligt bij

het platform zelf. Een aantal steunpuntscho-

len heeft zich al aangemeld. Schoolleiders

die bereid zijn om hun school open te stellen

voor activiteiten van het platform, kunnen een

e-mail sturen naar info@eenpitterplatform.nl

Het eenpitterplatform organiseert op woens-

dag 12 april aanstaande een startbijeen-

komst in Het Spant in Bussum. Opzet van de

bijeenkomst is een grote eenpittermarkt,

waar verschillende handreikingen en produc-

ten voor eenpitters te zien zijn en waar infor-

matie en ervaring uitgewisseld kan worden.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur.

Alle eenpitters worden hiervoor van harte 

uitgenodigd. Ook de AVS is bij deze start-

bijeenkomst aanwezig.

Op www.eenpitterplatform.nl vindt u het

programma en meer informatie. <
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Competenties leerkrachten en

schoolleiders vergeleken

Met de invoering van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) zullen voor alle beroepen in het

onderwijs bekwaamheidseisen worden opgesteld. De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA)

heeft dit gedaan voor schoolleiders. De eisen voor leerkrachten zijn inmiddels al vastgesteld en treden

per 1 augustus 2006 in werking.

De NSA heeft de bekwaamheidseisen voor

schoolleiders geformuleerd in acht domei-

nen. Ze zijn gebaseerd op de kerncompeten-

ties voor onderwijskundig leiderschap uit

de beroepsstandaard. Bij onderwijskundig

leiderschap gaat het zowel om persoonlijke

als om organisatie-effectiviteit. De eisen

zijn nog niet vastgesteld, maar wel al neer-

gelegd bij minister Van der Hoeven. Het ligt

in de lijn der verwachting dat ze als volgt

zullen gaan luiden:

Persoonlijke effectiviteit

• Competent in zelfsturing

• Intrapersoonlijk competent

• Competent in het aansturen van

professionals

• Interpersoonlijk competent

Organisatie-effectiviteit

• Competent in het ontwikkelen, aansturen

en begeleiden van het primaire proces

• Competent in organisatieontwikkeling

• Competent in organisatiebeleid en -beheer

• Competent in onderwijsondernemerschap

De competenties voor leerkrachten, opge-

steld door de Stichting Beroepskwaliteit

Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL),

zijn al wel vastgesteld en treden per

1 augustus 2006 in werking. In vogelvlucht

zien ze er als volgt uit:

• Interpersoonlijke competentie: leiding

geven en zorgen voor een goede sfeer

van omgaan met en samenwerking tussen

leerlingen.

• Pedagogische competentie: zorgen voor

een veilige leeromgeving en bevorderen

van persoonlijke, sociale en morele ont-

wikkeling; bevorderen van de ontwikkeling

tot een zelfstandig en verantwoordelijk

persoon.

• Vakinhoudelijke en didactische compe-

tentie: zorgen voor een krachtige leer-

omgeving en bevorderen van het leren.

• Organisatorische competentie: zorgen

voor een overzichtelijke, ordelijke en

taakgerichte sfeer en structuur in de

leeromgeving.

• Competent in samenwerken in een team:

zorgen dat het werk afgestemd is op dat

van collega’s; bijdragen aan het goed

functioneren van de schoolorganisatie.

• Competent in samenwerken met de om-

geving: in het belang van de leerlingen

een relatie onderhouden met ouders,

buurt, bedrijven en instellingen.

• Competent in reflectie en ontwikkeling:

zorgen voor de eigen professionele

ontwikkeling en de professionele

kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Voor meer informatie kunt u terecht

op www.lerarenweb.nl (leerkrachten)

en www.nsa.nl > Beroepsstandaard

(schoolleiders). <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Protocol moet pestgedrag herkennen en tegengaan

Pestkoppen verzieken het leven van anderen en hun daden hebben soms verstrekkende gevolgen.

Toch blijft pesten een onderschat probleem, zo concluderen studenten psychologie aan de

Universiteit Twente in hun onderzoek naar pestgedrag op basisscholen.

Een literatuurstudie en interviews met leer-

krachten van groep zeven en acht vormen

de basis van hun onderzoek. Hoewel pesten

op elke school voorkomt, zijn leerkrachten

er vaak niet van op de hoogte. Daarom vin-

den de studenten het belangrijk dat scholen

een protocol ontwikkelen om pestgedrag in

de klas te herkennen en aan te pakken. Vol-

gens de studenten moeten ouders betrok-

ken worden bij gesprekken over pesten en

verdient het onderwerp een vaste plek op

de agenda van schoolvergaderingen. Tot

slot adviseren de onderzoekers een evalu-

atie van de pestsituatie aan het eind van

het schooljaar, om de (meestal) nieuwe

leerkracht in het volgend schooljaar op de

hoogte te stellen. <

Bron: UT Nieuws, jaargang 41, nr. 8



Initiatief tot bundeling aanbod

ontwikkeling leiderschap

Projectgroep Kwartiermakerschap De Brink wil haar ideeën over bundeling van alle initiatieven en

aanbod voor ontwikkeling van leiderschap in het primair onderwijs voorleggen aan schoolleiders.

De Brink is een verbindend initiatief van de beroepsgroep leidinggevenden uit het primair onderwijs

in samenwerking met diverse onderwijsorganisaties, waaronder de AVS en NSA.

Het doel van De Brink is om, meer dan tot

nu toe mogelijk, een betere match te reali-

seren tussen aanbieders van kennis en

ondersteuning enerzijds, en de vragen van

(school)leiders anderzijds. Dit om onder-

steuners, lesgevers, leidinggevenden en

beslissers in de organisatie uiteindelijk

beter toe te rusten voor de nieuwe uitdagin-

gen waarvoor zij komen staan. Verbetering

van het leidend vermogen (of leiderschap)

van beslissers in het primair onderwijs is

noodzakelijk om daadwerkelijke vernieu-

wing in het onderwijs vorm te geven.

De Brink neemt dit initiatief om:

• vorm te geven aan de wetenschap dat

innovatie en het vergroten van opbreng-

sten van het onderwijs afhangen van

getoond leiderschap in scholen;

• daadkracht en kwaliteit van leiderschap

om te zetten in zinvol, innovatief en

effectief beleid;

• beroepstrots te tonen, gebaseerd op

kwaliteit en daarmee een krachtig positief

maatschappelijk beeld van onderwijs en

leiderschap uit te stralen;

• theorie over leiderschap, onderzoek,

opleiding, innovatie en praktijk bij elkaar

te brengen en wederzijdse betrokken-

heid, uitwisseling, terugkoppeling en

beïnvloeding te vergroten.

Projectgroep Kwartiermakerschap De Brink

wil haar ideeën over de vorm die deze bun-

deling in realiteit dient te krijgen, tijdens

een aantal regiobijeenkomsten nader

bespreken en verder uitkristalliseren.

Ook wil men de mening van leidinggeven-

den over dit initiatief polsen en achterhalen

hoeveel draagvlak er is voor een dergelijk

plan.

Meer informatie vindt u op www.avs.nl >

Nieuws. Hier kunt u ook het inschrijffor-

mulier downloaden. De gemaakte reiskos-

ten om een bijeenkomst te bezoeken

worden vergoed op basis van reiskosten

openbaar vervoer 2e klas (declaratiefor-

mulieren worden op de bijeenkomsten

uitgereikt). <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

Stimuleringsregeling E-portfolio gelanceerd

De conceptafspraak e-portfolio NL faciliteert de uitwisseling van e-portfolio’s tussen verschillende

organisaties en/of e-portfolio informatiesystemen. Deze afspraak is in 2005 samen met het veld

opgesteld. Binnen deze regeling stelt Kennisnet een stimuleringsbijdrage beschikbaar om ervaring

op te doen met het uitwisselen van e-portfolio’s.

Een e-portfolio is een manier om het moge-

lijk te maken dat iedereen zijn of haar com-

petenties kan laten zien. Een nationale

afspraak over uitwisseling maakt het moge-

lijk een e-portfolio een leven lang bij je te

dragen. Competenties worden niet binnen

één instelling opgedaan, maar gedurende

een heel leven (leven lang leren).

Competentieontwikkeling vindt niet alleen

plaats in het onderwijs, maar ook bij

arbeidsbemiddeling en op de arbeidsmarkt.

Vandaar dat de opslag en ontsluiting van

deze gegevens van groot belang is voor alle

partijen in het Leren & Werken domein.

Een e-portfolio moet daarbij zowel gebruik

als uitwisseling ondersteunen.

Een informatiebijeenkomst over de regeling

heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op www.e-portfolio.kennisnet.nl leest u

wat de regeling inhoudt en hoe u kunt

deelnemen. <
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Nieuwe vergoedingsbedragen

lumpsumbudget personeel bekend

Op de website www.lumpsumpo.nl zijn de vergoedingsbedragen voor het schooljaar 2006/2007

gepubliceerd. Waarschijnlijk zijn dit de vergoedingsbedragen waarmee het lumpsumbudget voor

de scholen zal worden berekend.

Rond 15 april worden de beschikkingen met

de lumpsumbudgetten voor de personeels-

kosten door Cfi verzonden. In deze beschik-

kingen worden ook de correctiepercentages

ten gevolgde van de overgangsregeling vast-

gesteld, op basis van meetjaar 2004/2005.

Naast de vergoedingsbedragen lumpsum-

budget personeel is ook het Budget Perso-

neels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB) op de

website van bureau lumpsum po opgeno-

men. Basisscholen, scholen voor speciaal

basisonderwijs en scholen voor (voortgezet)

speciaal onderwijs krijgen het budget PAB,

het vroegere schoolbudget, toegekend. Voor

schooljaar 2006/2007 is dit budget lager dan

voor het huidige schooljaar. Dat komt door-

dat er in het huidige schooljaar sprake is van

een eenmalige toekenning van 2,7 procent

door de afrekening ZKOO over 2005. Die

toekenning is er eerst afgehaald. Daarnaast

heeft indexering plaatsgevonden van on-

geveer 0,9 procent voor de basisscholen,

0,75 procent voor de SBO's en 1,05 procent

voor het (V)SO. De speciale toevoeging voor

'zwarte scholen', de toekenning voor scholen

met meer dan 70 procent 0,9-leerlingen

respectievelijk 50 procent cumi-leerlingen

zal ná het schooljaar 2006/2007 volledig

worden stopgezet. Onbekend is nog welke

toevoegingen zullen plaatsvinden, voort-

vloeiend uit de CAO PO/VO 2005-2007.

In de Simulatietool van het Cfi zijn de ver-

goedingsbedragen lumpsumbudget perso-

neel en het budget PAB voor het schooljaar

2006/2007 inmiddels opgenomen.

Kijk voor meer informatie op www.cfi.nl en

www.lumpsumpo.nl <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

AVS brengt negatieve inkomensgevolgen

zorgstelsel opnieuw onder aandacht

De AVS heeft een brief gestuurd aan de deelnemers van het voorjaarsoverleg om de negatieve

inkomensgevolgen voor onder meer schoolleiders, als gevolg van de nieuwe zorgverzekeringswet,

opnieuw onder de aandacht te brengen. In deze brief wordt nogmaals aangedrongen op reparatie

van de inkomensdaling.

Het kabinet en de sociale partners startten

donderdag 9 maart met het jaarlijkse voor-

jaarsoverleg. Zowel de vakcentrales als de

werkgeversorganisaties wijzen op de nega-

tieve gevolgen van het nieuwe zorgstelsel.

Deze inkomensdaling blijkt ook uit de pei-

ling van de AVS onder haar leden. Begin dit

jaar vroeg de AVS haar leden om de conse-

quenties van de nieuwe zorgverzekerings-

wet kenbaar te maken. Uit de reacties bleek

dat inderdaad – waar de AVS en andere

organisaties vóór de invoering van de nieu-

we wet al voor waarschuwden – veel mensen

per maand netto minder geld te besteden

hebben als gevolg van de wetswijziging.

Uit berekeningen blijkt dat veel schoollei-

ders teveel verdienen om in aanmerking te

komen voor de zogenaamde zorgtoeslag,

maar wel de nadelen van de wetswijziging

ondervinden. Een inkomensachteruitgang

van ruim 150 euro per maand blijkt geen

uitzondering.

De AVS constateert in de brief dat het wrang

is dat de, toch al te lage, salarissen voor

schoolleiders hiermee nog meer onder druk

komen te staan. En dat dit zowel voor de

individuele schoolleider als voor de uitstra-

ling en aantrekkingskracht van het beroep

geen goede zaak is.

De brief en berekeningen zijn te vinden

op www.avs.nl > Nieuws <

Kader Primair > Maart 2006  > 5
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AVS Organisatieadvies
verbindt u met de toekomst

Maak de juiste keuzes bij het aansturen van uw organisatie!

De maatschappij stelt aan (bovenschoolse) directeuren telkens nieuwe eisen. Dit heeft gevolgen voor het beleid

van uw school(organisatie) en biedt ook nieuwe mogelijkheden.

Hoe blijft u de ontwikkelingen de baas? Welke factoren maken uw school uniek? 

Hoe onderscheidend kunt u zijn? Wat maakt uw school tot een succes? 

Hoe ver reikt uw ambitie? Welke kenmerken heeft uw organisatie? 

Wat is uw winst?

Wij brengen het toekomstperspectief van uw organisatie in beeld. 

Op onze bevindingen en aanbevelingen volgt terugkoppeling. U krijgt zo:

• zicht op de kritische succesfactoren in uw organisatie;

• aanknopingspunten om uw organisatie te optimaliseren.

Met deze gegevens weet u niet alleen wat u wilt, maar ook wat het beste is dat u kunt gaan doen.

Dilemma’s worden innovaties

Dit is een éénmalig aanbod voor slechts t 1990,–.

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met AVS adviseurs René van Eijk 

of Dimitri van Overbeek, tel. 030–2361010. Of kijk op www.avs.nl > Professionalisering

goed onderwijs door goed management

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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Illustratie Jos Collignon
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> Projectbureau lumpsum po maakt de balans op

Projectbureau lumpsum po rondt binnenkort de pilotwerkzaamheden af. Hoe zijn de pilots

verlopen, wat zijn de opbrengsten en hoe staan de scholen er in het algemeen voor, als

het gaat om invoering van de lumpsumfinanciering? Kader Primair vroeg het aan Loek van

der Kroon, pilotcoördinator bij het projectbureau.

Loek van der Kroon is meer dan tevreden over de

beslissing van de Tweede Kamer om groen licht te

geven voor de invoering van lumpsumfinanciering in

het primair onderwijs. Alle energie die de afgelopen

twee jaar is gestoken in pilotprojecten, overleggen en

veldbenaderingen is niet voor niets geweest; ook de

Kamer heeft voldoende vertrouwen in het welslagen

van deze operatie. Van der Kroon schetst het beeld

van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

In totaal vierendertig schoolbesturen – éénpitters,

meerpitters, door het hele land verspreid en uit alle

denominaties – waren betrokken bij pilots. Twaalf

daarvan werken sinds januari 2004 volledig met

lumpsumbekostiging, de overige tweeëntwintig doen

dat deels. Daarnaast heeft een groot aantal projecten

plaatsgevonden op diverse lumpsumgerelateerde

deelterreinen, met als doel good practices te genere-

ren. Projecten op het gebied van begroten, bestu-

ringsmodellen, strategisch beleid, medezeggenschap

en dergelijke. Later is daar nog een flink aantal pro-

jecten aan toegevoegd, om ook de laatste witte vlek-

ken weg te werken. De opbrengsten van al die pilots

en projecten zijn beschikbaar voor het totale veld en

zijn te vinden op de website van projectbureau lump-

sum po. Daaronder bevinden zich beschrijvingen van

financieel beleid, begrotingsmodellen governancemo-

dellen, modellen op het vlak van managementstatu-

ten en medezeggenschap.

“De kwaliteit ervan is zeer divers,” merkt Loek van

der Kroon op. “Het is de uitkomst van een leerproces

waarvan de rest kan profiteren; de pilotbesturen wor-

den geacht vragen uit het veld te beantwoorden. Je

moet de opbrengsten zien als handreikingen, als

inspiratiebron. Iedere organisatie bepaalt zelf hoe het

eigen invoeringstraject eruit ziet. Maar je hoeft niet

al het voorwerk zelf opnieuw te doen. Je kunt een

keuze maken uit de enorme verscheidenheid aan

modellen die zijn ontwikkeld en beproefd.”

Praktische tips
De twaalf pilotbesturen die sinds 2004 volledig met

lumpsumbekostiging werken – de echte voorlopers –

brengen het er volgens Van der Kroon redelijk goed

vanaf. “Er hebben zich geen grote problemen voorge-

daan. Er is voortdurend contact geweest met deze

pilotgroep. Ze zijn ook ‘gevolgd’ door accountants-

kantoor Ernst & Young: hoe ziet hun begroting eruit,

welke financiële gegevens zijn beschikbaar, hoe

komen die terug in het jaarverslag?” Dat heeft geleid

tot enkele rapportages die vol staan met aanbevelin-

gen en praktische tips. Deze zijn ook terug te vinden

op de website van het projectbureau.

“Eén van de belangrijkste tips is: zorg voor een gede-

gen administratieve organisatie. Maak helder wie wat

> Tekst Bert Nijveld

Profiteren van een 
veelheid aan opbrengsten

> Thema Sturen met geld

“De invoering van lumpsum
raakt je totale organisatie.”
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financiële operatie op zich. Het raakt je totale organi-

satie. De factor verantwoording, en in het verlengde

daarvan de good governance discussie, speelt een

belangrijke rol. Meer autonomie leidt tot meer keuze-

vrijheid. Het geld komt straks in euro’s binnen, het

bestuur mag dat zelf gaan verdelen. Je kunt dat doen

volgens een bedrag per leerling, vergelijkbaar dus

met hoe het altijd al ging, of je kiest voor een meer

beleidsrijke invoering. Feitelijk zou je eerst naar je

profiel, je ambitie en je doelen moeten kijken, welk

personeel hoort daarbij. Daarna komt pas het geld in

beeld. Hoewel je geen wonderen mag verwachten,

het beschikbare budget blijft immers gelijk, zie ik

wel kansen. Door efficiënt met de middelen om te

gaan kun je er meer uithalen dan nu het geval is.

Scholen zullen zich steeds duidelijker gaan profile-

ren. Maar niet iedere organisatie is al in staat tot een

beleidsrijke invoering. Daar is tijd voor nodig. Wan-

neer de angst toeslaat, gaat men op de rem trappen.”

Cruciale rol schoolleider
De lumpsumbekostiging geeft in eerste instantie

beweging op bovenschools niveau, daarna volgt de

schoolleider. Hoe staat deze volgens het projectbu-

reau in dit proces? Van der Kroon: “Wij zijn ervan

overtuigd dat daar uiteindelijk de crux ligt. Is op dat

niveau geen draagvlak aanwezig, dan krijg je dit niet

doet en waarvoor verantwoordelijk is. Niemand zal

zeggen helemaal klaar te zijn voor lumpsum, en dat

hoeft ook niet. Het voortgezet onderwijs heeft des-

tijds ook tijd nodig gehad om het volledig ingevoerd

te krijgen. Wel moet je er vanaf dag één voor zorgen

geen financiële misstappen te zetten. Je moet kunnen

beschikken over een geprofessionaliseerde financiële

administratie, dat is echt heel belangrijk.” Projectbu-

reau lumpsum po heeft daarom een ‘checklist admi-

nistratieve organisatie’ on line gezet. “Hoe sta je er

financieel voor, hoe is je liquiditeit en je solvabiliteit?

Is er voldoende kennis in huis met betrekking tot

lumpsum en het betalingsritme van het ministerie?

Dat soort zaken.”

Een tweede tip die Van der Kroon graag onder de aan-

dacht brengt is tijdig een risico-inventarisatie te hou-

den. “Het is van groot belang dat de schoolbesturen

een overzicht hebben van welke financiële risico’s er

zijn en vervolgens ook hoe ze daarmee om kunnen

gaan.” In het verlengde daarvan noemt hij als derde

punt de meerjarenplanning. “Je moet een beeld heb-

ben van de kosten en de inkomsten op de langere ter-

mijn, dus ook van de leerlingenaantallen. Lopen deze

aantallen terug, dan zul je daar tijdig op moeten anti-

ciperen. Het lijken open deuren, maar het zijn wel de

echte aandachtsvelden.”

Beleidsrijke invoering
De succesvolle pilots, de vele good practices en hand-

reikingen waarop teruggevallen kan worden, geven

Loek van der Kroon het vertrouwen dat de invoering

van de lumpsumfinanciering straks zonder al te grote

problemen zal verlopen. “Toegegeven, de voorlopers

hebben zich natuurlijk niet voor niets aangemeld

voor de pilot. Het zegt iets over hun motivatie, ze had-

den er echt zin in. Ze vertegenwoordigen bovendien

maar een klein deel van het totale scholenbestand.

Maar de veldbenadering uitgevoerd door de dragende

organisaties (waaronder de AVS), waarbij alle scholen

op cruciale punten zijn bevraagd, laat zien dat men er

redelijk klaar voor is. Helemaal optimaal is het nog

niet, maar er is voldoende basis om te veronderstellen

dat men met lumpsum aan de slag kan.” Bovendien

staan de AVS en de andere dragende organisaties

paraat om scholen die onvoldoende zijn voorbereid

of die aanloopproblemen ondervinden, extra te onder-

steunen.

Wel zal het volgens Van der Kroon de besturen nog

veel tijd kosten te profiteren van de kansen die gebo-

den worden. “De invoering van lumpsum is geen

“Er is voldoende basis om te veronderstellen dat men met

lumpsum aan de slag kan,” aldus Loek van der Kroon van

projectbureau lumpsum po.
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• Is de administratieve organisatie vóór 1 maart 2006

op orde? (score: 76 procent groen, 22 procent geel en

2 procent rood)

• Zijn berekeningen over te verwachten inkomsten en

uitgaven onder lumpsum gemaakt? (83 procent groen,

16 procent geel en 1 procent rood)

• Is er vóór 1 augustus 2006 beleid geformuleerd over de

verdeling van de middelen en is daarover overlegd met de

(G)MR? (score meerpitters: 48 procent groen, 9 procent

geel en 1 procent rood; score éénpitters: 41 procent

groen, 1 procent geel en 0 procent rood)

• Zijn de inkomsten (op basis van bekostigingsbeschik-

kingen van OCW) en de uitgaven vóór 1 augustus 2006

verwerkt in (concept-)begrotingen? (99 procent groen,

0 procent geel en 1 procent rood)

• Zijn er goede afspraken gemaakt met het administratie-

kantoor? (84 procent groen, 10 procent geel en 6 procent

rood)

Conclusie uit de resultaten van de 1e en 2e fase is dat de

individuele benadering in combinatie met het gegeven dat

1 augustus 2006 (ingangsdatum lumpsum) dichtbij komt,

heeft geleid tot grote activiteit. Vooral bij die besturen, die

nog weinig ondernomen hadden. De besturen hebben grote

vorderingen gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren.

Iedereen beseft dat verdere voorbereiding nodig is en weet

op welke onderdelen die voorbereiding gericht moet zijn.

Tot de zomervakantie van 2006 heeft men de tijd om deze

voorbereidingen af te ronden.

3e (en 4e) fase

Voorjaar 2006 ‘loopt’ de 3e fase van de Intensieve Veldbe-

nadering. De aandacht richt zich dan met name op besturen

die nog achter lopen in het traject. Deze besturen zullen

gericht worden ondersteund. Daarnaast zal bij de groen-

scorende besturen worden nagegaan of alle voorgenomen

werkzaamheden inderdaad worden uitgevoerd. Zonodig

volgt nog een 4e fase Intensieve Veldbenadering. Mocht na

1 augustus 2006 een bestuur onverhoopt in de problemen

komen, dan biedt deze 4e fase de mogelijkheid om dit

bestuur te begeleiden en de problemen op te lossen.

Tijdens de Intensieve Veldbenadering benaderen de orga-

nisaties voor bestuur & management – waaronder de AVS –

sinds voorjaar 2005 in opdracht van het ministerie van OCW

alle schoolbesturen of het gemandateerde schoolmanage-

ment met als doel:

• Besturen en scholen individueel, via gerichte boodschap-

pen en adviezen, te ondersteunen bij de voorbereidingen

op een verantwoorde invoering van lumpsum;

• Het in beeld brengen van de vorderingen van besturen

en management op weg naar de invoering van lumpsum.

1e fase

Tot de zomervakantie van 2005 vond de 1e fase van de

Intensieve Veldbenadering plaats. Hierin stond de kwaliteit

van de administratieve organisatie centraal. De besturen

werden beoordeeld op vier onderdelen:

• Is de personeelsadministratie op orde?

• Is de financiële administratie op orde?

• Is er een goede systematiek om te werken met kengetallen?

• Zijn er goede administratieve procedures?

Zomer 2005 werd over de vorderingen gerapporteerd.

Via een systeem van kleurcodes (groen, geel en rood) werd

in persoonlijke gesprekken op bestuursniveau getoetst of

aan de minimumeisen op het gebied van administratieve

organisatie werd voldaan. Ruim 33 procent van de besturen

scoorde groen (voldoende), ruim 30 procent geel (aantal

onderdelen nog onvoldoende) en ruim 36 procent rood

(onvoldoende).

2e fase

Met de landelijke organisaties werd afgesproken dat de

‘rode’ scholen opnieuw bezocht zouden worden, de ‘gele’

scholen gemonitoord en dat de ‘groene’ scholen bevoor-

deeld zouden worden op het behouden van de groenscore.

Dit gebeurde in de 2e fase van de Intensieve Veldbenade-

ring, die uiteindelijk duurde tot begin 2006.

In de 2e fase zijn alle besturen opnieuw beoordeeld, waarbij

niet alleen is gekeken naar de administratieve organisatie,

maar ook naar het inzicht in de omvang van de lumpsum-

bekostiging en het financiële beleid. Concreet zijn de

besturen op vijf onderdelen beoordeeld:

Fases Intensieve Veldbenadering

van de grond. Je moet die directeur de ruimte geven.

Ik zie een bandbreedte die loopt van de onderwijs-

kundige idealist, voor wie het financiële gebeuren

een randverschijnsel is, tot aan de ondernemende

directeur. Binnen die bandbreedte kun je alle kanten

op. De één moet constant knokken voor voldoende

middelen, de ander werkt met een ondernemersplan

en gaat dat veel makkelijker af. Wel vind ik dat je als

directeur affiniteit met alle beleidsterreinen moet

hebben, dus ook met financiën. Je kunt je als direc-

teur dus niet verstoppen voor lumpsum. Heb je die

affiniteit niet of ontbeert het je aan kennis, dan zijn

er genoeg mogelijkheden om daaraan te werken.” <

Kijk voor meer informatie op www.lumpsumpo.nl of

bel gratis 0800-7272727.

Vervolg van pagina 11
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> Lumpsum in de MR

Niet alleen schoolleiders zitten middenin de lumpsumstress, ook leden van medezeggen-

schapsorganen worstelen met nieuwe rekenmodellen en volgen cursusdagen. Zij worden

klaargestoomd voor hun taak om de nieuwe financieringssystematiek vanaf komend

schooljaar naar behoren te kunnen beoordelen. De schoolleider wordt gezien als

onvermijdelijke schakel tussen medezeggenschap en bestuur. Twee actieve medezeggen-

schapsleden en een directeur aan het woord over hun prille ervaringen met lumpsum.

“Al dik een jaar geleden heb ik de eerste cursus lump-

sum gevolgd. Ik ben er met een hele groep naartoe

gegaan. We oefenen met berekeningen die toegespitst

zijn op onze situatie, zodat we vaardigheid opdoen

met lumpsumsystematiek. In april heb ik een opfris-

cursus.”

Kees Westerweele is nog even vice-voorzitter van de

GMR en recentelijk is hij voorzitter geworden van de

MR/OR Productgroep Begeleiding en Behandeling van

de Koninklijke Auris Groep. Hij is ambulant begeleider

bij deze productgroep en helpt scholen in het regulier

onderwijs om leerkrachten en ouders te ondersteunen

bij ‘rugzakfaciliteiten’. Zijn organisatie werkt nu een

jaar met een soort schaduwboekhouding, waarin ze al

begroten op de lumpsummanier. Ook de financiering

gaat per kalenderjaar en niet per schooljaar. Wester-

weele spreekt dus uit ervaring als hij vertelt over de

praktijk rond het invoeren van lumpsum. Voorzichtig

optimistisch ziet hij de nieuwe financiering tegemoet.

“We gaan er vooralsnog vanuit dat lumpsum voor ons

succesvol zal uitpakken.” Hij signaleert de lastige posi-

tie van de schoolleider, in zijn geval locatiedirecteur:

“Schoolleiders krijgen een moeilijke rol, omdat ze in

een soort sandwichfunctie geklemd zitten tussen MR en

bestuur. Zij kunnen kritiek van twee kanten te ver-

> Tekst Larissa Pans

“Je moet elkaar 
aanvullen”

“We proberen een gelijk-
waardige partner te zijn.”

MR-voorzitter Kees Westerweele: “We zijn geen

inspraakorgaan dat er maar een beetje bij hangt.”

> Thema Sturen met geld
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het belang van het kind. Daarin kun je je gemakkelij-

ker meedenkend opstellen. Mijn taak – zeker als

ouder - is om ervoor te zorgen dat leerkrachten goed

ondersteund worden in hun kerntaak en niet worden

afgeleid door randzaken. Daar heeft mijn kind profijt

van. Bij de GMR spelen andere belangen. Daar zie ik

voorlopig eerder een toetsende rol weggelegd. Maar

als ik directeur was, zou ik liever een toetsende raad

hebben die niet teveel over mijn schouder meekijkt

en die niet teveel zeurt.” 

“Een MR die teveel zeurt vind ik ook niks”, beaamt

directeur Hollanders. “Maar als een raad zeurt, komt

dat omdat ze onvoldoende geïnformeerd is of het pro-

ces niet heeft meegemaakt en opeens wordt geacht

te beslissen. Het wantrouwen kan dan groot zijn.”

Hollanders benadrukt dat hij er belang bij heeft dat

de MR een goede gesprekspartner is. “Ik ben een grote

voorstander van een goed geïnformeerd inspraakor-

gaan, want de MR moet in staat zijn begrotingen te

snappen. Een begroting wordt meer dan voorheen een

beleidsrijk document, waaraan je de financiële keuzes

van de school kunt aflezen.”

Kans of bedreiging?
De schoolleider en de beide MR-leden vinden het

lastig om met grote stelligheid te voorspellen waar

lumpsum op uitdraait. Kans of bedreiging? Alles toch

maar enigszins bij het oude laten en behoudend

begroten? MR-voorzitter Westerweele: “Het is een

kans; je kunt zelf prioriteiten stellen en er kan ont-

schotting plaatsvinden. Maar ik neig toch naar behou-

dend begroten. De zaak moet eerst goed in elkaar ste-

ken, voordat we grote veranderingen willen

doorvoeren. Dat betekent niet dat we niet durven te

budgetteren. Nieuwe kansen, waar kosten tegenover

staan, pakken we wel. Ik heb er vertrouwen in. Er is

een open communicatie en we krijgen alle stukken,

ook de financiële. Soms moet je er wel een paar keer

om vragen, maar ik krijg ze uiteindelijk wel.” Ouder

en MR-lid Van Gilst heeft zo zijn bedenkingen bij de

nieuwe financieringsstructuur. “Waar ik bang voor

ben is een ontschotting tussen materiaal en personeel

met als resultaat dat er geschoven wordt met de gel-

den en het bestuur de prioriteiten oplegt. Maar goed,

je bent er als MR natuurlijk wel zelf bij.” Ook vreest

hij ondoorzichtige financiële toestanden als scholen

in zee gaan met stichtingen. “Bij het werken met ver-

schillende stichtingen vraag ik me af: ‘Wie beheert

het geld? Wie levert voor welk bedrag welke dien-

sten?’ Ik ben van de bonnetjes en offertes. Ik wil zien

hoe de geldstroom loopt. Zeker bij mensen die in het

bestuur van meerdere stichtingen zitten, wordt het

duren krijgen. Het is bij ons een uitvoerende baan met

een stukje zelfstandigheid. Kleine vrijheden kunnen

schoolleiders zich wel veroorloven, maar lumpsum

wordt meestal uitgezet door besturen. Wel kunnen

schoolleiders, tijdens diverse overlegmomenten

met hun bestuur, mede vorm en richting geven aan het

beleid en beleidsontwikkelingen.” 

Jan-Willem Hollanders is groepsdirecteur van drie clus-

ter-2 scholen in Rotterdam. “Bij de MR’s op mijn scho-

len begint het lumpsumproces nu pas goed op gang te

komen. Ik overweeg wel om nog een extra training te

organiseren.” Hij voelt zich niet gesandwiched door MR

en bestuur, maar wil wel genoeg eigen verantwoorde-

lijkheid krijgen. “Je moet geen uitvoeringsboer op

schoolniveau worden. Maar zo zit het niet hier.” De

directeur vindt de invoering van lumpsum een ingrij-

pende ervaring. “Lumpsum is één van de meest revolu-

tionaire veranderingen in het onderwijs op het gebied

van bedrijfsvoering en aansturing. Voor het eerst merk

je dat aan elk besluit dat je neemt een geldbedrag en

financiële keuze gekoppeld zit.”

Belasting
“De schoolleider zit een beetje tussen wal en schip.

Hij zal zijn verhaal nu twee keer moeten houden: als

directeur had je al te maken met de raad van bestuur,

nu is ook de MR er als speler bij gekomen. Maar als je

een goede manager bent, moet je iedereen mee kun-

nen krijgen. Een schoolleider die op een goede manier

lumpsum invoert, moet niet zozeer onderwijskundige

affiniteit hebben alsook financiële en bestuurlijke

kwaliteiten”, vindt  Eric van Gilst uit Capelle a/d

IJssel. Hij is ouder van een zoon van elf op de Dr.

F. Hogewindschool, een school voor bijzonder onder-

wijs. “Het goed uitvoeren van medezeggenschap is

voor ouders een behoorlijke belasting”, merkt Van

Gilst. Hij is officier bij de marine en is daarnaast voor-

zitter van de GMR. Ruim vijf jaar zit Van Gilst in de

MR: “Ik ben een vaste factor geworden.” Hij heeft het

gevoel nog niet echt klaar te zijn voor de lumpsumfi-

nanciering. “Ook al heeft men er behoorlijk veel

moeite in gestoken en cursusdagen georganiseerd.

Het is voor iedereen nieuw en we weten er weinig

vanaf. Alle cursussen ten spijt, in de praktijk moet je

maar zien hoe het uitpakt. Binnenkort komt de eerste

begroting nieuwe stijl binnen. Dan begint het.”

MR-voorzitter Westerweele: “Lumpsum is complexe

stof voor leden van de medezeggenschapsraden. Je

moet interesse hebben in cijfers en rekenmodellen.”

Hij vindt dat schoolleiders de verhouding met de MR

moeten zien als ‘samen gedragen verantwoordelijk-

heid’. “Je moet elkaar aanvullen.” Zijn inspraakorgaan

heeft volgens hem een deels afwachtende, deels pro-

actieve houding aangenomen “Als we iets tegenko-

men, trekken we aan de bel.” Ouder Van Gilst ziet in

principe twee manieren waarop de MR zich kan

opstellen. “Je kunt je als (G)MR toetsend of meeden-

kend opstellen. Op schoolniveau heb je één belang,

“De MR moet in staat zijn
begrotingen te snappen.”
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Dit werpt de kwestie op: zijn leden uit inspraakorga-

nen gelijkwaardige partners voor besturen en school-

leiders? Hollanders hoopt dat de expertise van de MR

naar een zo hoog mogelijk plan getild wordt. “Lump-

sum veronderstelt financiële kennis bij MR-leden die

er niet automatisch hoeft te zijn en dat vraagt veel

van de betrokkenen. Ons gemeenschappelijk belang is

het wel en wee van de school en er kunnen zich situ-

aties voordoen waarbij je als schoolleider de steun van

de MR nodig hebt. De raad zal altijd een stuk kennis-

achterstand blijven houden ten opzichte van professio-
nals, maar het is mijn plicht om daar geen misbruik

van te maken en te zorgen dat MR-leden zo goed

mogelijk geëquipeerd zijn.”

Voor ouder Van Gilst is het de grote vraag of een

bestuur open kaart wil spelen. “Het is essentieel om

alle informatie tijdig te krijgen. Op zich hebben we

veel zaken al goed doorgesproken. Toch zie je in de

praktijk dat bij nieuwe wetten de kleine regeltjes heel

belangrijk zijn. Die kunnen van groot belang worden

wanneer ze als mazen in de wet kunnen dienen.”

Westerweele: “We proberen wel om een gelijkwaardi-

ge partner te zijn. We lezen de stukken goed en bedis-

cussiëren ze met elkaar. Er zijn soms conflicten met

het bevoegd gezag, maar ja, je moet wat te stoeien

hebben met elkaar. Het blijft lastig om even goed op

de hoogte te zijn, want de beleidsmakers van ons

centraal bureau hebben toch een voorsprong.

Zij hebben er al eerder diep over nagedacht en wij

duiken er pas in een later stadium in.” Westerweele

heeft goede afspraken gemaakt met het centraal

bureau over het toezenden van stukken als de jaarre-

kening of het budget personeelsbeleid. “Met de secre-

taris van het bestuur hebben we een jaarplanning

gemaakt, waarin staat wanneer welke stukken langs-

komen en welke status ze hebben. Die planning

maken we al een jaar vooruit, zodat het bestuur ook

weet wat er van hen verwacht wordt. Bij zaken die

advies of instemming van de MR nodig hebben, wor-

den de stukken ruim van tevoren toegestuurd en uit-

gebreid geagendeerd.” Westerweele vindt dan ook:

“Ik voel me heel erg serieus genomen. We zijn geen

inspraakorgaan dat er maar een beetje bij hangt.” <

een onduidelijke boel. Het lijkt me een hele toer om

te achterhalen of het geld op verantwoorde wijze van

de ene naar de andere stichting overgaat. Het klinkt

banaal, maar geld moet traceerbaar zijn.” Directeur

Hollanders aarzelt over zijn oordeel. “Het is een kans,

maar wel een enge kans. Lumpsum is zo volstrekt

nieuw voor het basisonderwijs. Het vraagt een totaal

andere manier van financieel beheer. Bestuurders en

managers moeten daar voldoende bedreven in zijn,

anders kan het geweldig fout gaan. Het is belangrijk

om overzicht te houden en bijvoorbeeld de inkoop op

één punt te doen.”

Kennisachterstand
MR-leden die feeling hebben met financiën of uit een

financiële sector komen, zijn eigenlijk de ‘gedroomde’

actieve ouders in een MR. Zij zijn ook geduchte over-

legpartners voor het bestuur en de schoolleider. Van

Gilst en Westerweele koesteren dan ook de MR-ouder

in hun raad die registeraccountant is. Westerweele:

“Hij heeft vanuit zijn dagelijks werk veel zicht op

financiën. We hebben hem maar meteen tot lump-

sumspecialist gebombardeerd.” Van Gilst: “We maken

gretig gebruik - om niet te zeggen misbruik-  van zijn

financiële expertise.”

“Lumpsum veronderstelt financiële kennis bij MR-leden die er

niet automatisch hoeft te zijn”, vindt MR-lid Eric van Gilst.

“Geld moet traceerbaar zijn.”

Vervolg van pagina 15
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Rien Karels, directeur Bogermanschool, Capelle a/d Yssel

“We willen ons in eerste instantie
laten leiden door beleid”

Dagboek lumpsum
> Schoolleiders over hun ervaringen op weg naar 1 augustus 2006

Schoolleiders in het primair onderwijs bereiden zich voor op de naderende lumpsum: de

kwaliteit van de administratieve organisatie moet op orde en men dient inzicht te krijgen

in de omvang van lumpsumbekostiging en het financiële beleid. Hoe pak je dat aan? Hoe

scoor je ‘groen’? Drie schoolleiders hielden de afgelopen tweeënhalve maand een

dagboek bij over hun acties en ervaringen. Een kijkje in de keuken.

5 januari
Deze week vooral veel gelezen. Het blad ‘Informatie-

wijzer’ van het VGS-bureau (Vereniging voor Gerefor-

meerd Schoolonderwijs) en het maandblad De Refor-

matorische School (DRS). In laatstgenoemde uitgave

stond een lezenswaardig artikel over de pilotscholen:

de éénpitters zitten wat betreft de herverdeeleffecten

aan de negatieve kant. Werken met euro’s in plaats

van fre’s kost deze scholen tienduizenden euro’s,

omdat de directieschalen in het oude stelsel gunsti-

ger waren (DA, DB, DC + uitloop én adjunct-schalen).

In ’t nieuwe stelsel is er maar één knip bij 98 leerlin-

gen. Heb je er meer, dan krijg je ‘slechts’ eenmalig

Y 12.000,– meer. Bij grotere scholen met een groter

managementteam scheelt dit aanzienlijk in inkom-

sten. Een tweede oorzaak is een meer specifiek pro-

bleem voor het reformatorisch onderwijs: uit onder-

zoek blijkt dat het daar werkende personeel 2,5 trede

hoger in de schaal zit dan het landelijk gemiddelde

(studenten ronden sneller hun studie af en komen

sneller op de arbeidsmarkt).

20 januari
Deze week de lumpsumnieuwsbrief gelezen. Op

woensdag nam de regering het besluit om de invoe-

ring van lumpsum met ingang van 1 augustus 2006

door te zetten. Vrijdag ‘Personele kosten onder

lumpsum’ van VOS/ABB uitgedraaid. Het kost wat,

maar dan heb je ook wat: 56 pagina’s informatie!

28 januari
De brochure ‘Lumpsum in uitvoering’ (twaalf pilots

en verhalen) voor een deel doorgelezen en daarbij

een aantal nuttige aantekeningen gemaakt.

1 februari
Deze week intensief bezig geweest met de meest recen-

te rekenmodellen. Word je er wijzer van? Wel dol. Het

resultaat via de simulatietool en een ander rekenpro-

gramma geeft ongeveer hetzelfde beeld. Niet rooskleu-

rig. Ik constateer dat de personele inkomsten, waaron-

der het BPB-deel (Budget Personeelsbeleid) en de

personele uitgaven, fors uiteenlopen in mijn nadeel.

> Thema Sturen met geld
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Jos Bouma, directeur Robert Kennedyschool, De Kwakel

“De contouren worden
steeds duidelijker”

Dit schooljaar is het negatieve verschil Y 54.000,–

en in 2006/2007 zelfs Y 111.000,– bij gelijkblijvende

invoeringsgegevens. Waar gaat het fout? De zoek-

tocht is ingezet. November 2005 scoorden we ‘groen’,

maar ik heb geen prettig gevoel bij dit ‘rood’.

9 februari
De eerder genoemde spanning tussen fre-geld en

lumpsumtekort in het bestuur besproken. Wat is

de leidraad? ‘Ga in je uitgaven niet over je inkomsten

heen’ of wat in de pilotvoorbeelden wordt genoemd:

redeneer niet in de eerste plaats vanuit het geld,

maar vanuit beleid. Het eerste lumpsumjaar gaan we

in met de wetenschap dat er ‘volgens de rekenmodel-

len een tekort is’, maar we willen ons in eerste

instantie laten leiden door beleid. Inmiddels heb ik

met twee collega-scholen en een financieel beleids-

medewerker een afspraak gemaakt. Deze neemt

met ons op 17 februari het hele rekentraject door.

18 februari
De ondersteuning van de financieel beleidsmedewer-

ker heeft verhelderend gewerkt. We hebben verschil-

lende invoergegevens in een begrotingsmodel zuiver-

der ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de fre-prijs, die per

school verschillend kan zijn (de simulatietool op

www.cfi.nl laat dit zien). Het bestuur zal een kader

moeten formuleren, zodat duidelijk wordt welke

bedragen we voor Bapo-rechten opbouwen. Dit kader

zal met diverse andere aspecten zoals ouderschaps-

verlofverplichtingen, beschreven worden in het

financieel beleidsplan.

3 maart
Inmiddels is het aanvankelijke tekort van ruim

Y 50.000,– veranderd in een tegoed, mede door

een beleidswijziging. Het gebruikte rekenmodel

geeft een totaaloverzicht van alle financiële aspecten.

Naast het invoeren van de persoonlijke gegevens, is

er een aparte mogelijkheid om de consequenties van

je personeelsbeleid in kaart te brengen. De materiele

begroting is erin opgenomen, evenals de herwaarde-

ring van de totale schoolinventaris. Er is een meerja-

renbegrotingoverzicht. De activa worden in kaart

gebracht. De reserveringen en voorzieningen kunnen

erin verwerkt worden. Uiteindelijk laat de balans het

resultaat zien. Het mooiste is de informatie die weer-

gegeven wordt via kengetallen en grafieken. De kos-

ten per leerling en personeelslid worden gegenereerd

in meerjarenoverzichten. Hoe ziet je solvabiliteit

eruit? Hoe is het met je liquiditeit gesteld? En de

rentabiliteit? En dat alles in vergelijking met de

landelijke kengetallen.

10 maart
Deze week staat een clusterbijeenkomst op het

programma, waarin 23 federatiescholen het resultaat

van hun simulatietool met elkaar vergelijken, om te

kijken of we risico’s met elkaar kunnen dragen.

Tijdens de bijeenkomst laten we ons voorlichten

door een ervaringsdeskundige uit een Zeeuwse regio.

‘Ons ben zunig’ kost zo wel wat geld, maar kan

ook geldbesparing betekenen. <

13 januari
De eerste schooldag van het nieuwe jaar startte met

een overleg met de GMR. We hebben de tweede

lumpsumcheck besproken. De eerste score was geel

en nu scoorden we groen. Ik heb een toelichting op

de gehele check gegeven. De afspraak die met de

lumpsumambassadeur gemaakt is, is definitief beves-

tigd met de GMR. Samen met de collega-directeur van

onze zusterschool heb ik de begroting voor 2006 afge-

rond en de meerjarenbegroting bijgesteld. Deze is,

voor zover nu al mogelijk, aangevuld met een perso-

neel-financieel gedeelte. Over beide documenten

gaan we komende week in gesprek met onze contact-

persoon bij het administratiekantoor (AK).

20 januari
Met de begrotingen naar het AK. De reguliere begro-

ting gaf weinig of geen aanleiding tot discussie. Wij

stellen al jaren onze eigen begroting op. De meerja-

renbegroting was een ander verhaal. Intern gebrui-

ken wij deze al een paar jaar, en dan met name voor

de groepsafhankelijke en leerlingafhankelijke compo-
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nenten. Sinds vorig jaar is daaraan ook het BPB-bud-

get toegevoegd. De personele component is wel opge-

nomen, maar nog niet daadwerkelijk ingevuld. Verba-

zing bij het AK, want dit hadden ze zo nog niet

gezien. Ze wilden dit exemplaar graag behouden en

op de afdeling bespreken. Het format sprak ze wel

aan. Voor ons een verrassing, want we hadden nog

niet het idee dat dit het was. We zouden er nog een

reactie op krijgen. Van het AK kregen we de persone-

le overzichten (kosten) over 2005. Vooral declaratie-

code één was voor ons interessant. Wat kost een per-

soneelslid? Een aantal vragen kwam al snel op: hoe

kun je hierop begroten, hoe krijg je zicht op de varia-

bele facetten van de loonkosten, hoe houd je reke-

ning met de (eventuele) discrepantie tussen een

kalenderjaar en een schooljaar, hoe maak je een goe-

de risicoanalyse? Best moeilijk vonden we. Technisch

gezien is het goed te doen. Een goed onderbouwd

beleid moet voorzien zijn van een deugdelijke finan-

ciële paragraaf. Er liggen nog een paar pittige uitda-

gingen.

27 januari
Deze week een volledige dag aan lumpsum besteed.

Het AK organiseert vijf themabijeenkomsten in het

kader van lumpsum. Deze week de tweede in de

serie. Onderwerp is het samenstellen van een finan-

cieel beleidsplan: hoe vertaal je beleid in financiële

afspraken? Nuttig, maar wel taai en droog. Met deze

achtergrondinformatie ’s middags aan de slag om

met een format ons eigen financiële beleidsplan

samen te stellen. Leuk en interessant. De contouren

beginnen steeds duidelijker te worden. De volgende

bijeenkomst gaat over het managementcontract. In

de tussenliggende periode moet het financiële

beleidsplan voor het grootste deel af zijn. 

3 februari
Na afloop van de cursusdag vorige week kregen we

een matrix mee voor het opstellen van een financieel

handboek. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. Wel-

ke zaken hebben we en welke zaken moeten nog

opgesteld of vervolmaakt worden? Het geheel viel

niet tegen. We hebben best al veel op orde, het is

voornamelijk een kwestie van ordenen en structure-

ren. Van het AK een personeelsbegroting op basis van

loonkosten voor schooljaar 2006/2007 ontvangen.

Aangezien we redelijk goed in beeld hebben hoe onze

formatie er volgend jaar uitziet, zijn we ook hiermee

aan de slag gegaan. Dat viel wél tegen. De personele

uitgaven zijn hoger dan de geraamde inkomsten. Bij

die inkomsten moeten we wel een slag om de arm

houden, omdat deze nog wat gedateerd zijn.

Ik ben er niet gerust op. We gaan er hoogst waar-

schijnlijk niet echt op vooruit. Het moment van

invoering is nu wel duidelijk, maar het zou prettig

zijn als je wat meer tijd krijgt om te anticiperen op

uitgaven en inkomsten.

10 februari
De afgelopen week weinig tijd aan lumpsum besteed;

de zeer nabije start van onze nieuwbouw (gaat ook

over veel geld) en het overlijden van een ouder

bepaalden het beeld van deze week. Zaken die vol-

strekt tegenstrijdig zijn; persoonlijk leed en geld.

Het bestuur is tijdens de bestuursvergadering bijge-

praat over de meest actuele stand van zaken. Het

bestuur staat op afstand en zo goed als alles is aan

de directies gemandateerd. Het bestuur zag geen

aanleiding tot bijsturing. We lopen op schema.

17 februari
Maandag 13 februari was een vertegenwoordiger van

de AVS te gast die beide MR’en van onze stichting

tekst en uitleg gaf over hun rol in de aanloop naar

het lumpsumtijdperk en hun positie tijdens dit tijd-

perk. De opkomst was groot en de toelichting bleek

verhelderend en absoluut van toegevoegde waarde.

De status en het belang van de MR werden nog eens

extra onderstreept. Bij ons ‘leefde’ de MR niet echt.

Dat begint nu langzaam maar zeker te kenteren. Een

positieve ontwikkeling. Zelf ben ik, met een door het

AK verstrekte matrix, bezig geweest met het verder

invullen van het financieel handboek en een jaar-

schema planning en control cyclus. Veel zaken zijn al

aanwezig: het moet allemaal nog wel geclusterd en

geordend worden.

24 februari
Voorjaarsvakantie. Tijdens het lezen van vaklite-

ratuur kwam ik erachter dat 1 augustus aanstaande

het geheel begint, maar je hoeft op die datum nog

niet alles klaar te hebben! Een goede voorbereiding

zorgt in ieder geval voor een goede uitgangspositie.

Het is een proces dat de tijd moet krijgen om tot ont-

wikkeling te komen. <
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Dick van den Engel, directeur Montessorischool ’t Ronde, Leusden

“Code groen: het voelt alsof ik
een prijs gewonnen heb”

13 januari
Dinsdag heerlijk een hele dag thuis gewerkt aan de

voorbereidingen van mijn nieuwe formatieplan. Ik

heb me voorgenomen dit helemaal op lumpsum af te

stemmen. Ik wil straks precies weten wat alles kost.

Om te beginnen heb ik dus alle fre’tjes en taakuren

omgerekend naar een werktijdfactor. Mijn admini-

stratiekantoor hangt hier voor mij een prijskaartje

aan, zodat ik precies weet wat bijvoorbeeld de re-

medial teacher kost en de ambulante uren voor ICT.

Ik hoop dat mij dit in de toekomst helpt om bepaalde

taken te verantwoorden en in verhouding te brengen

tot mijn beschikbare budget. Het valt mij op dat het

leuker is om met geld te werken, dan met fre’s. En

wat heerlijk rustig, geen telefoon, geen aanloop.

19 januari
Hoera, de lumpsum gaat door! In de jaren tachtig

werd binnen mijn bestuur al gesproken over een te

verwachten lumpsumfinanciering. Nu, ruim twintig

jaar later is het eindelijk zover. Vanmorgen ben ik bij

mijn administratiekantoor geweest om de conceptbe-

groting 2006 te bespreken. Ik wil deze graag opge-

steld hebben conform de nieuwe richtlijnen: exclu-

sief onze vaste dotaties (mag niet meer) en inclusief

mijn afschrijvingen. Na het afronden van mijn nul-

meting ben ik erg benieuwd hoe dit financieel voor

onze school zal uitpakken. De tijd om hieraan te

‘sleutelen’ wordt immers steeds korter. ’s Middags de

herziene lumpsumtool nog maar eens opgestart. Ik

word van deze bedragen nog steeds niet echt vrolijk.

Maar goed, er zit een stijgende lijn in. Volgende

maand nog maar eens kijken.

27 januari
Deze week eindelijk weer eens met andere dingen

bezig geweest dan alleen maar lumpsum. Hoewel?

Volgens mijn nieuwe investerings- en afschrijvings-

overzicht mag ik dit jaar mijn computers vervangen.

Ze zouden best nog één of twee jaar mee kunnen,

maar is dat wel verstandig? Dan hoef ik dus niet meer

af te schrijven en houd ik dit jaar en het komende

jaar een flink bedrag over op mijn begroting. Ver-

nieuwen is echter ook aantrekkelijk gezien onze

voortschrijdende automatisering. In dat laatste

geval ga ik dus weer afschrijven. Dat geeft mij wel

weer een reëler beeld van mijn financiële draag-

kracht, als straks de lumpsum wordt ingevoerd.

Gewoon doen dus. Ik hoef toch niet bang te zijn

voor de uitwerking van de lumpsum? Of wel soms?

3 februari
Code groen! Na een intensieve ondervraging door

de veldbenadering kreeg ik de code groen. Het

voelt alsof ik een prijs heb gewonnen. Ik ben er

klaar voor, maar nog niet klaar. Mij werd uitdruk-

kelijk te kennen gegeven vooral kritisch te blijven

op wat mijn administratiekantoor uitspookt in de

voorbereiding op de lumpsum. Ik mag mij niet te

afhankelijk maken en moet dus vooral zelf de

touwtjes in handen houden. Op mijn lijf geschre-

ven. Dat is ook precies de reden waarom wij nog

steeds een éénpitter zijn. Gisteren mijn personele

risicoanalyse op papier gezet, met dank aan de

kengetallen van mijn administratiekantoor. Nu

staat eindelijk op papier, wat ik al jaren in mijn

hoofd heb zitten.

10 februari
Je houdt je agenda leeg om je terug te kunnen

trekken in de wereld die lumpsum heet en dan

verloopt alles anders. Alles wat dit vak eigenlijk zo

boeiend maakt, beheerste mijn agenda: een onaan-

gekondigde controle van de brandweer, een ouder

met persoonlijke problemen, twee leerkrachten

tegelijk ziek, een leerling met onacceptabel gedrag

gevolgd door een overblijfouder in tranen, een ver-

tegenwoordiger in koffiezetapparaten en… help

het kopieerpapier is bijna op. Vanmiddag ga ik

weer eens naar onze weeksluiting kijken. De kleu-

ters geven een voorstelling. Volgende week mijn

agenda maar weer vrijhouden voor lumpsumacti-

viteiten. Benieuwd of het lukt. <
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> Overzicht ondersteunende activiteiten en middelen

Lumpsum nadert. Nog vier maanden en dan is het zover. Hieronder een overzicht van

enkele organisaties, activiteiten en middelen die u ondersteunen op weg naar lumpsum.

> Tekst Piet de Vries

Klaarstomen 
voor lumpsum

> Projectbureau lumpsum po

Het ministerie van OCW heeft samen met de organisaties

voor bestuur & management – waaronder de AVS – het pro-

jectbureau lumpsum po opgericht om besturen en scholen

te adviseren, te ondersteunen en vooral te informeren bij de

invoering van de lumpsumbekostiging. Bijvoorbeeld over

wat de nieuwe wet- en regelgeving betekent, maar ook over

de ervaringen van de 34 pilot-besturen die met de lump-

sumbekostiging experimenteren. De handreikingen die

hieruit voortvloeien zijn terug te vinden op de website

www.lumpsumpo.nl Hier vindt u ook de Lumpsumwijzer,

waarin in vijf stappen alle informatie over de nieuwe bekos-

tigingsstructuur voor scholen in het primair onderwijs wordt

verstrekt. Inclusief een verwijzing naar personen en instan-

ties waarbij scholen kunnen aankloppen voor concrete hulp.

De Lumpsumwijzer geeft een prima beeld van alle informa-

tie, handreikingen, scans en dergelijke, waarover project-

bureau lumpsum po beschikt. Nieuwsbrieven, brochures

en regionale conferenties zijn instrumenten waarmee het

projectbureau met het onderwijsveld communiceert. 

> Cfi

Op de website www.cfi.nl van de Centrale Financiën

Instellingen vindt u de simulatietool waarmee (bij bena-

dering) het personele budget van een school kan worden

berekend. 

> AVS tools Intensieve Veldbenadering

Om de invoering van de lumpsumbekostiging tot een succes

te maken, heeft de minister van OCW het project ‘Intensieve

Veldbenadering’ in het leven geroepen. De AVS en de bestu-

renorganisaties hebben alle schoolbesturen bezocht om de

stand van zaken in de voorbereiding op de lumpsumbekosti-

ging te polsen en adviezen te geven over hoe de verdere

voorbereiding vorm en inhoud kan krijgen.

De AVS-begeleiding tijdens de Intensieve Veldbenadering

richt zich met name op inventariseren, monitoren en spiege-

len. De AVS heeft ondersteunende en veelal op locatie uit te

voeren activiteiten samengesteld, waaruit scholen een keu-

ze kunnen maken:

• Quikscan: zicht op de sterke en zwakke plekken van de

organisatie op het gebied van lumpsum;

• Organisatiescan A&O (administratieve organisatie):

rapport met punten die aandacht behoeven en met

aanbevelingen ter versterking van deze punten;

• Strippenkaart: een onafhankelijk AVS-adviseur is bij vier

gesprekken aanwezig, spiegelt en stelt kritische vragen

over de stand van zaken van de voorbereidingen;

> Thema Sturen met geld
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• Strippenkaart Plus: zie Strippenkaart, maar dan voor het

speciaal onderwijs;

• Eénpitterscan: brengt overzichtelijk de risico’s voor kleine

schoolbesturen in beeld;

• De AVS komt naar u toe: tijdens een (netwerk)bijeen-

komst informeert een AVS-adviseur over de laatste stand

van zaken;

• Medezeggenschap, lust of last?: geeft zicht op de

betrokkenheid van de (G)MR, waarbij desgewenst

handreikingen worden gegeven om die betrokkenheid te

vergroten;

• Het AK (administratiekantoor) en u, een goed huwelijk?:

monitoring van het gewenste en benodigde

dienstenpakket versus de geleverde diensten;

• Lumpsum beleidsmeter PO: door de AVS en Van Beekveld

& Terpstra ontwikkelde beleidsmeter die de organisatie

diepgaand in beeld brengt en veel handreikingen biedt

voor een verantwoorde invoering van lumpsum in de

organisatie. <

> Overige ondersteuning AVS

Op initiatief van de AVS, VOSABB en VBS is door Artefaction

het spel ‘De Pioniers van Lumpsum’ ontwikkeld, dat bestu-

ren, bovenschools management en directies kunnen spelen

om kennis te maken met praktijksituaties die zullen ont-

staan na invoering van de lumpsumfinanciering. Een aantal

AVS adviseurs is gecertificeerd spelleider voor ‘De Pioniers

van Lumpsum’.

Het professionaliseringsaanbod van de AVS (studiedagen,

trainingen) voor het schooljaar 2006/2007 speelt in op de

lumpsumbekostiging die dan inmiddels ingevoerd is. Items

als Financiële verantwoording: hoe doe je dat? Financiële ver-

slaggeving, Leren begroten en budgetteren en de Minileer-

gang Financieel management in het lumpsumtijdperk staan

hierbij centraal.  Ook een aanbod op maat behoort tot de

mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl <

> Uw mening telt

De AVS is benieuwd naar de mening van haar leden over

uiteenlopende (onderwijs)zaken. Via het AVS Scholen-

portaal www.avs.nl kunt u daarom vanaf nu regelmatig

reageren op een stelling.

De eerste stelling loopt vooruit op het thema van Kader

Primair 8, ‘Onderwijskundig leiderschap’ en luidt:

Een schoolleider die nooit voor de klas heeft gestaan,

kan geen goed onderwijskundig leider zijn.

• Eens, een schoolleider moet krijt aan zijn of haar

handen hebben (gehad).

• Oneens, je hoeft niet zelf voor de klas gestaan te hebben

om leiding te geven aan onderwijskundige processen.

• Alleen als er capabele vervanging is voor onderwijs-

kundige taken, kan een schoolleider zonder krijt aan

de vingers een goede schoolleider zijn.

Kijk op www.avs.nl en geef uw mening! De resultaten leest

u in een volgende Kader Primair of Kadernieuws. <

> AVS Ledenraad krijgt

steeds meer vorm

De ledenraad van de AVS begint steeds meer vorm te

krijgen. Tijdens de vergadering op 2 december 2005 werd

Peter van Eijk verkozen als voorzitter en Ger de Vos als

vice- voorzitter/secretaris. De ledenraad zal de komende

tijd de acties en besluiten van het AVS bestuur kritisch

volgen.

Op 17 maart 2006 vond de derde AVS Ledenraadvergadering

plaats. Een kleiner bestuur en een toezichthoudende

ledenraad zijn voortaan verantwoordelijk voor het beleid

van de vereniging, om op deze manier de AVS in het

landelijk krachtenveld een nog prominentere plaats

te geven.

Mocht u onderwerpen hebben die door de ledenraad

behandeld dienen te worden, neem dan gerust contact op

met een van de leden van de raad. Zij zullen ervoor zorgen

dat uw onderwerpen op de agenda komen. Kijk voor meer

informatie over de raad en haar leden op www.avs.nl >

Vereniging  > Organisatie > Ledenraad <



< Maart 2006 < Kader Primair 24

> Terugblik op invoering lumpsum in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs werkt al sinds 1998 met lumpsumbekostiging. De invoering

verliep tamelijk geruisloos. Welke lessen zijn te leren en wat zijn de verworvenheden?

Pieter Hettema is tegenwoordig voorzitter van

Schoolmanagers_VO, een organisatie vergelijkbaar

met de AVS, maar dan voor het voortgezet onderwijs.

Eerder was hij algemeen directeur van een grote

scholengemeenschap in Amsterdam en voorafgaand

daaraan fungeerde hij op het ministerie als project-

leider invoering lumpsum voortgezet onderwijs.

De man bij uitstek dus, om zowel vanuit een theore-

tisch kader als vanuit praktijkervaring zijn licht te

laten schijnen over de lumpsumbekostiging. “Wij

werkten met een taakgroep van deskundigen, het

veld was via besturen- en vakorganisaties nauw bij

het proces betrokken,” vertelt hij over de gang van

zaken destijds. “De BVE-sector was ons al voorgegaan,

daar konden wij dus weer van leren. Ik heb ervoor

gekozen ook de Vereniging van Administratief Perso-

neel bij de voorbereiding te betrekken. Dit zijn de

mensen die het uiteindelijk moesten doen. Zij wisten

waar de problemen zaten en waar je aan moest den-

ken bij de voorlichting aan de scholen.” Hettema

spreekt vooral van een praktisch traject, met veel

aandacht voor technische aspecten en voorschriften.

“Na anderhalf jaar konden we de lumpsumfinancie-

ring invoeren, integraal, zonder pilots vooraf. Het

leek ons niet verstandig het in tranches uit te rollen;

als het werkt dan werkt het. Dat heeft niet tot grote

problemen geleid.”

De eerste drie jaren golden als overgangstraject,

waarin de besturen konden wennen aan de nieuwe

situatie en waarin de verschillen tussen de oude en

de nieuwe financiering geleidelijk werden overbrugd.

De bekostiging op basis van de gemiddelde perso-

neelslast werd in deze drie jaar geleidelijk afgebouwd

naar bekostiging op basis van vaste vergoedingen,

gestoeld op functies en formatieplaatsen. Aanvullend

was een overgangsbudget gecreëerd, om scholen die

flink minder geld zouden krijgen te compenseren.

Beleid in plaats van cijfers
Pieter Hettema vergelijkt de invoering van de lump-

sumbekostiging met het volgen van dansles. Als je de

pasjes eenmaal onder de knie hebt, moet je niet meer

naar je voeten kijken, want anders dans je niet. “Ook

bij lumpsum is het zo dat het uiteindelijk niet om de

> Tekst Bert Nijveld

Dansen
zonder naar je voeten

te kijken

“Je kunt echt beleid gaan
maken, andere afwegingen
maken op het gebied van
personeel en materieel.”

> Thema Sturen met geld
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techniek gaat, maar om wat je er binnen de mogelijk-

heden mee doet. Je kunt echt beleid gaan maken,

andere afwegingen maken op het gebied van perso-

neel en financiën. Het eerste jaar hebben de scholen

echter nog heel veel naar hun voeten gekeken, men

was sterk gericht op de technische aspecten van

lumpsum. En men was beducht voor de risico’s. Toch

heeft dit niet geleid tot een grote toename van

bestuurlijke fusies. De vorming van scholengemeen-

schappen was al eerder ingezet vanuit andere overwe-

gingen. Dat had onder andere te maken met de invoe-

ring van de basisvorming en de wens van scholen om

een breed aanbod te presenteren.”

Leerschool voor primair onderwijs
Als het primair onderwijs iets van de invoering in het

voortgezet onderwijs kan leren, dan is het volgens

Hettema wel dat men zich niet al te veel moet blind-

staren op de technische aspecten. “Richt je admini-

stratie op een heldere, praktische manier in, zet de

hoofdlijn scherp neer. Maar richt je daarna vooral op

de beleidsmatige mogelijkheden.” Het bewustwor-

dingsproces in het voortgezet onderwijs is uiteinde-

lijk toch nog vlot verlopen. Dat heeft geleid tot een

duidelijke professionalisering van het management.

Schoolleiders worden geacht meer visie te hebben,

vooruit te kunnen kijken en meerjarig beleid te for-

muleren. “Je kunt je niet langer verschuilen achter de

opmerking ‘dat de minister het zo bedacht heeft’,

aldus Hettema. “Dat leidt tot heel andere gesprekken

met de leerkrachten. Het gaat veel minder over de

uitvoering van het beleid en meer over de vormge-

ving daarvan. Goede communicatie met de maat-

schappelijke omgeving van de school, ouders en leer-

krachten, is nog belangrijker geworden. De hele

governance discussie is daar nog eens bovenop geko-

men. Onder die andere financiële stroom ligt een

andere besturingsfilosofie. Het brengt andere

bestuurlijke verhoudingen met zich mee. Duidelijk is

dat er andere eisen aan een schoolleider gesteld wor-

den. Het ontstaan van meer mogelijkheden vergt

andere competenties. Je ziet dan ook dat er veel wis-

selingen binnen het management hebben plaatsge-

vonden.”

Loek van der Kroon van projectbureau lumpsum po

benadrukt het verschil tussen het primair en voortge-

zet onderwijs: “Het VO is een heel andere sector met

een andere cultuur. Het PO heeft een veel kleinere

schaal. Er zijn nog altijd 650 eenpitters, daar zitten

“Het ontstaan van meer
mogelijkheden vergt andere
competenties van een
schoolleider.”

Ondernemerschap

Volgens Pieter Hettema heeft de grote mate van beleids-

ruimte in het voortgezet onderwijs geleid tot meer

ondernemerschap en betere randvoorwaarden voor het

werken in de klas. Hij neemt zijn eigen ervaringen als

algemeen directeur van de Montessori Scholengemeen-

schap Amsterdam als voorbeeld. “Het ging om een fusie

van zeven scholen met elf vestigingen. De huisvestings-

situatie was verre van ideaal. Wel stonden die gebouwen

op mooie locaties met hoge grondprijzen. En we hadden

vierkante meters over. We hebben toen stevig onderhan-

deld met de gemeente: ‘Als je op die locaties iets wilt,

heb je ons nodig. Geef ons betere gebouwen en jullie

gaan er zelf ook financieel op vooruit.’ Het gevolg was

dat we terug zijn gegaan naar vier locaties, goede

gebouwen, deels nieuw en deels opgeknapt.”

Een ander voorbeeld is het gevoerde personeelsbeleid.

“Eén van de scholen was toe aan vernieuwing, terwijl het

personeelsbestand uit veel oudere eerstegraads leer-

krachten bestond. We hebben deze groep de mogelijk-

heid geboden vervroegd van de fpu-regeling gebruik te

maken. Die investering verdien je weer terug, doordat

jongere leerkrachten een lager salaris hebben. Tegelij-

kertijd ontstaat er ruimte voor onderwijskundige ver-

nieuwing. Zo langzamerhand is ook ruimte ontstaan voor

competentiebeloning. Naarmate je meer armslag hebt,

ga je je ondernemender opstellen. Je gaat actiever aan

het werk om zaken voor elkaar te krijgen.”
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heel kleine schooltjes tussen en vaak is er sprake van

een platte organisatie (nog heel weinig ondersteu-

nend personeel, geen administratieve ondersteuning

in eigen huis). Ook bestuurlijk is er pas de laatste

jaren het een en ander gebeurd op het gebied van

bovenschools management en besturen op afstand.

Dat is ook de reden dat het allemaal langer heeft

geduurd en waarom is gekozen voor een traject mét

pilots.” Van begin af aan was de les uit het VO

bekend bij Van der Kroon en zijn collega’s. Daarvan

hebben zij dankbaar gebruik gemaakt. “Wij willen de

invoering van lumpsum geen financiële operatie te

laten zijn. We zetten in op aspecten als governance,

medezeggenschap, ondernemerschap.” <

Vrijheid en risico’s

Klaas de Waard is afdelingsdirecteur van

het Griftland College in Soest, een school

met 140 personeelsleden. Hij kijkt met

gemengde gevoelens terug op de invoe-

ring van lumpsum. “De overgangsmaatre-

gelen en het werken met een gemiddelde

personeelslast als uitgangspunt werkten soms contrapro-

ductief. Een jaar voor de invoering was een momentopname

gemaakt van de scholen. Had je in de jaren daarna grote

personele verschuivingen, dan kon het zijn dat je tekort

kwam. Een nadeel was ook dat de prikkel ontbrak om met

jonger en dus goedkoper personeel te werken.”

Nu lumpsum volledig is ingevoerd, overheerst tevredenheid:

“Je hebt meer beleidsvrijheid. Overigens horen daar ook

meer risico’s bij, dat gaat hand in hand. Je moet heel erg

goed de ontwikkeling van je personeelslasten in de gaten

houden en een prognose maken voor de komende jaren. Dat

geldt natuurlijk voor alle kosten en inkomsten. In de praktijk

komt het erop neer dat je bij natuurlijk verloop kiest voor

een jongere leerkracht. Maar kwaliteit staat voorop. 

Omdat alle scholen uit dezelfde vijver vissen, zijn wij actief

in onze samenwerking met de opleidingsinstituten en bie-

den we veel stageplekken aan. Een minpunt is dat wij tien

procent van ons personeelsbudget reserveren om risico’s af

te dekken. Dat is gemeenschapsgeld dat stil ligt op de bank.

Dat is een prijs die je moet accepteren.”

Hij adviseert verder om kritisch te kijken naar het functiege-

bouw. “Bij ons zie je een groei van onderwijsondersteunend

personeel. Taken die niet direct tot het lesgeven behoren,

kun je beter en goedkoper door anderen laten uitvoeren. Je

zou één onderwijzer bijvoorbeeld kunnen vervangen door

twee onderwijsassistenten. Een kerstviering organiseren,

kopiëren, de schoolkrant maken, zijn geen taken die je op

het niveau van schaal acht of negen hoeft te belonen.

In het oude systeem was je constant bezig zaken bij het

ministerie voor elkaar te krijgen. Nu ben je er vooral op

gericht om zelf creatief met de mogelijkheden om te gaan.

Dat is een andere cultuur. Beleid maken kost veel tijd en

managementaandacht, maar het betaalt zich voor leerlingen

merkbaar terug in beter onderwijs en betere faciliteiten.”

Vervolg van pagina 25

a
d

v
e

rt
e

n
ti

e



< Maart 2006 < Kader Primair 28

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006

Nieuwegeins Business Center
Inschrijven? Ga naar www.avs.nl

Met dank aan onze hoofdsponsors



De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit

van de professional: de man of vrouw voor de klas. Discus-

sies over kwaliteit zonder een directe inbreng van die pro-

fessional zijn zinloos. Op diverse plekken heb ik de meta-

foor van de ronde tafel en de vierkante tafel gebruikt om de

positie van de professional duidelijk te maken. Aan de ronde

tafel zitten de vertegenwoordigers van het onderwijsperso-

neel (de professionals), de schoolleiding en het bestuur.

Zij bespreken de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijs-

vernieuwing, de innovatie en de resultaten. Voor specifieke

onderwerpen kan men het ministerie van Onderwijs uitno-

digen. Omgekeerd kan het ministerie ook de ‘ronde tafel’

uitnodigen.

De gemaakte afspraken betreffen de kwaliteit en innovatie

van het onderwijs. Doelen die we gezamenlijk willen berei-

ken. Uiteraard heeft ieder zijn of haar inbreng vanuit een

eigen specifieke verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Naast de ronde tafel hebben de geledingen zo hun eigen

overlegcircuits. Dat noem ik de vierkante tafels. Of in vak-

bondsjargon: daar waar we tegenover elkaar zitten. En om

bij onze eigen core business te blijven: de AOb neemt naast

zijn plek aan de ronde tafel als vertegenwoordiger van de

man of vrouw voor de klas, ook positie in aan de vierkante

CAO-tafel, waar de vertaling van de ronde-tafel-afspraken

over arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. In dat kader moeten

ook de overleggen gezien worden die betrekking hebben op

de bekostiging. De ronde tafel is bepalend voor zowel

arbeidsvoorwaardelijk overleg als voor de bekostiging van

het onderwijs en de innovatie. De ronde tafel noem ik voor

het gemak maar even de brancheorganisatie.

We doen daar inmiddels steeds meer ervaring mee op in het

primair onderwijs. De tripartiete overleggen (professionals,

bestuur/management en overheid) zijn actueel. Dat brengt

overigens wel de harde noodzaak met zich mee om helder te

maken en te houden wat op de ronde tafel thuishoort en wat

op de vierkante. Oftewel: laat ieder zijn of haar eigen ver-

antwoordelijkheid goed in de gaten houden. Zo zal het

ministerie zich steeds meer moeten beperken tot het ‘wat’

(welke streefdoelen) en niet meer het ‘hoe’ (hoe worden ze

bereikt). Ook de AVS ontkomt er niet aan haar positie helder

neer te zetten. Wáár men precies aan de ronde tafel zit, is

niet van belang. Waar men aan de vierkante tafel zit wél.

Leidraad in die discussie zou moeten zijn welke bevoegdhe-

den de locatieleider, directeur, bovenschools manager – of

welke andere term we daar tegenwoordig voor hebben

gevonden – heeft. Want ook al kan de hoogste baas van KPN

ontslagen worden als hij zijn werk niet goed doet (en

terecht), hij neemt geen plaats aan de werknemerszijde van

de vierkante tafel. Anders gezegd: bepalend in dat debat

moet zijn in hoeverre iemand van de schoolleiding nog

werknemer, eerste leidinggevende aan het team is of

namens het schoolbestuur zijn of haar leidinggevende

bevoegdheden uitoefent. In vakbondsjargon: wie is ‘mee-

werkend voorman’ en wie is ‘baas’. <

> Sectororganisatie

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het

primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in

Kader Primair Special (december, 2005). De komende

maanden zullen vertegenwoordigers uit het onderwijsveld

hierover hun mening geven in de vorm van een column.

Deze maand de beurt aan Liesbeth Verheggen, lid dage-

lijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

“Houd de eigen

verantwoordelijkheid

goed in de gaten”

“De AVS ontkomt er niet aan
haar positie helder neer te
zetten.”
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> Van klassikaal naar begeleidend onderwijs

Sinds een half jaar werkt sbo De Bolster in Wijchen met het klassenoverstijgende

unitonderwijs. Uitgangspunt is dat leerkrachten en onderwijsassistenten meer gaan

samenwerken, in plaats van ieder zijn of haar eigen klas. Teamonderwijs op Maat (TOM)

ondersteunt de omslag die de school maakt.

Sbo De Bolster in Wijchen huist in een oud schoolge-

bouw van twee verdiepingen. Als je door de gangen

loopt, valt meteen op hoe kleurig ze zijn versierd met

muurschilderingen en gekleurde stippen op de ramen.

In de gang zit een groepje leerlingen rustig te kwartet-

ten met een zelfgemaakt kwartetspel over spelling. Zo

oefenen ze bijvoorbeeld de klinkerdief. In het lokaal

zijn de leerlingen ook aan het kwartetten. Er heerst

een ontspannen sfeer. Wat is er ook leuker dan eerst

je eigen kwartetspel maken en het daarna gaan spe-

len? Daar kan een taalboek natuurlijk niet tegenop.

Directeur Jan Gubbels vertelt: “Toen we wisten dat

we naar een nieuw gebouw zouden verhuizen, heb-

ben we ons afgevraagd hoe we ons onderwijs wilden

vormgeven. Een werkgroep heeft zich, onder begelei-

ding, hierop gestort en stelde het kader voor uniton-

derwijs. Binnen dit kader vullen we de ruimte met

het team in. Daar zijn we dit jaar mee bezig. Uit-

gangspunt is dat leerkrachten en onderwijsassisten-

ten meer gaan samenwerken, in plaats van ieder in

zijn of haar eigen klas. Als je samenwerkt, kun je veel

meer voor de kinderen betekenen. Een moeilijke leer-

ling hoef je dan niet in je eentje te begeleiden en je

kunt moeilijke ervaringen van je afpraten.”

Cultuuromslag
Het team is door een heel proces gegaan om over te

schakelen op unitonderwijs. Ten eerste bekeken de

teamleden hoe het onderwijs praktisch ingevuld

moest worden. Nu het unitonderwijs gestart is, ont-

staat de behoefte aan overleg over de organisatie, hoe

iedereen functioneert. Gubbels vertelt: “Dan kom je

vervolgens uit bij een cruciaal punt: feedback geven.

Als unitteam neem je samen de verantwoording voor

de kinderen. Daarbij praat je over de leerlingen en

spreek je af welke rol de leerkrachten en onderwijsas-

sistenten hebben. Het is een grote cultuuromslag om

elkaar daarop aan te spreken. Hier gaan we ook nog

meer aandacht aan besteden. De competentie ‘samen-

werken met collega’s’ zal in alle functioneringsge-

sprekken en in de startgesprekken voor het Persoon-

lijk Ontwikkelingsplan (POP) aan de orde komen.

Feedback geef je vanuit respect. Wanneer je de ver-

schillen en kwaliteiten van iemand kunt accepteren,

dan kun je samenwerken.”

> Tekst Andrea Linschoten

“Feedback is cruciaal”

Een leerkracht werkte met verschillende groepjes kinderen

aan deze skihelling.
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“Toen we kozen voor unitonderwijs, heb ik als direc-

teur een inschatting gemaakt van mijn teamleden.

Wie zou de verandering moeilijk vinden? Ik heb met

mensen gesproken, formeel en informeel, heb ze

laten wennen aan het idee. Ik heb ook gewezen op de

mogelijkheid van mobiliteit, als iemand het echt niet

zou zien zitten. Maar tot nu toe heeft niemand ervoor

gekozen om te stoppen. Voor sommige collega’s is de

omslag moeilijk. Ik zoek het evenwicht tussen jonge

teamleden met hun ambities en de oudere leerkrach-

ten die toch een ander soort energie hebben.”

Voordelen
In het nieuwe model vormen twee of drie klassen

samen een unit. De deuren tussen de lokalen staan

open. De leerlingen kunnen vrij tussen de lokalen

heen en weer lopen. In unit 2 maken de kinderen

maskers. Na een gezamenlijke instructie heeft ieder

kind een plekje gezocht. De verschillende materialen

liggen over de drie lokalen verspreid. De leerlingen

zoeken overal wat van hun gading en gaan aan de

slag. Directeur Gubbels vertelt: “Hier kun je gelijk

zien hoe we van ieders kwaliteiten gebruik maken.

De een is pedagogisch sterk en begeleidt bij wijze van

spreke een hele unit. En een ander kan weer prima

zo’n creatief project trekken.” Op de tweede verdie-

ping staat op de gang nog een voorbeeld: een skihel-

ling in Torino, van papier-maché. “Hier heeft een

leerkracht steeds met groepjes kinderen aan gewerkt.

Dat zou nooit kunnen als je in je eentje een hele

groep zou moeten draaien.”

Directeur Jan Gubbels: “Als je samenwerkt, kun je veel meer

voor de kinderen betekenen.”

Ied Nova, directeur sbo De Piramide, Arnhem

“We zouden niet meer

anders willen”

“Wij werken sinds 2002 met atelieronderwijs, de zogenaam-

de leerwerkplaats. We hebben een wereldatelier en ateliers

voor kunst, taal, rekenen en techniek. Er waren voor onze

school twee redenen om mee te doen met Teamonderwijs

op Maat (TOM). Wij voldeden aan de uitgangspunten voor

TOM en kunnen de financiële ondersteuning van TOM goed

gebruiken. Wij zien TOM als een aanvulling op en een ver-

dieping van waar we nu al mee bezig zijn. Wij zijn al ver met

teamdoorbrekend onderwijs en onze kinderen zijn al

behoorlijk zelfstandig. We zien ook dat kinderen met een

laag IQ meer presteren dan bij de puur didactische bevra-

ging. Ook is de teamsfeer enorm gegroeid, omdat wij met

z’n allen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen op

school. Waar we nu mee bezig zijn, is het opzetten van een

digitaal leerlingvolgsysteem, dat is afgestemd op het nieu-

we concept.

Voor mij als directeur was het de uitdaging om het team bin-

nenboord te houden en ze te laten geloven dat het anders

kon, meer afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen.

Je stort ze in een enorme chaos, geen klassen meer, geen

methode meer. Je moet zelf heel erg in het concept geloven

en je team kunnen enthousiasmeren en hen vertrouwen en

handvatten geven. Het vraagt een sterke visie op onderwijs.

Nu zijn we als team heel tevreden, we zouden niet meer

anders willen en de leerlingen gedijen goed. Natuurlijk zijn

er nog wel hobbels te nemen. Hoe verantwoord je je naar

buiten toe, hoe ga je toetsen wat je bereikt hebt? Hoe regis-

treer en observeer je? Daar richten we ons nu op. Het is een

proces dat nooit klaar is, maar we gaan zeker door. TOM

helpt ons daarbij.” <

Sbo De Bolster heeft 125 leerlingen en een team van

dertig mensen. De school draait nu een half jaar met

het unitonderwijs. Hoewel Gubbels het een grote stap

noemt, is het proces toch snel gegaan. “Toen ik hier

in 2002 kwam, had de school geen goede naam. Ik

heb eerst gezorgd voor een veilig klimaat voor de kin-

deren, door duidelijkheid en structuur te bieden en

een vertrouwensband op te bouwen. Dit dragen we

van conciërge tot directeur ook allemaal uit. Die

andere sfeer was belangrijk. Zowel een timide als een

impulsief kind gedijt beter in een veilig klimaat. Hoe-

wel het niet te meten is, merk ik dat er minder

gedragsproblemen zijn. Volgens mij komt dat ook

omdat we de kinderen zelf keuzes laten maken en

dat we ze de dingen laten doen die ze kunnen”, stelt

Gubbels.
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Kees Assmann, directeur sbo De Regenboog, Drunen

“Je ziet dat het werkt”
“Vroeger kon de helft van de leerlingen in het sbo niet

lezen. Het ‘niet kunnen’ was geaccepteerd. Nu gaan we uit

van de kwaliteiten van het kind. Wij hebben de leerstof los-

gelaten. We kijken naar de kinderen en bieden ze een voor-

bereide leeromgeving in werkateliers. Als team heb je daar-

bij een sturende rol. Je biedt een betekenisvolle omgeving,

waarin het kind zich ontwikkelt. Het proces is daarbij

belangrijk, de inhoud maakt dan niet zoveel uit.

Vroeger ging je uit van de vooronderstelling dat de leerling

in het sbo rust en structuur nodig had. In de klas ging dat

goed, maar in het speelkwartier sprong iedereen uit de

band. Er was geen motivatie om aan de slag te gaan, het

werd opgelegd. Het feit dat de kinderen geen initiatieven

konden nemen en te afhankelijk waren, ging mij en de ande-

re teamleden steeds meer tegenstaan. Samen met de

Inspectie hebben we gezocht naar meer uitdaging voor de

leerlingen en het team. De kanteling naar het atelieronder-

wijs is een proces van jaren. Maar je ziet nu al dat het werkt.

Kinderen en leerkrachten zijn meer betrokken aan het werk

en de vorderingen van de kinderen zijn hetzelfde of beter.

Dat we konden aansluiten bij het TOM-project was mooi

meegenomen, ook financieel. We zijn er nu nog meer mee

bezig, het geeft een extra impuls.” <

Het project van TOM sluit goed aan bij de omslag die

de school aan het maken is. “Wij werken al met

gedeelde verantwoordelijkheid. De leerkrachten zijn

steeds minder instructeurs, maar begeleiders. Het

klassikale onderwijs is gehalveerd, de leeromgeving

is meer betekenisvol. We leren niet meer alleen uit

de methode”, somt Gubbels op. In het nieuwe

gebouw zullen alle veranderingen een extra impuls

krijgen. “Maar ook in een oud bestaand gebouw kun

je met enkele aanpassingen unitonderwijs geven”,

pleit Gubbels. “Laat je niet tegenhouden door het

gebouw, als je wilt veranderen. Of door argumenten

als: ‘de leerlingen kunnen dit niet, het is veel te

onrustig voor ze’. Wij hebben het bewijs hier al gele-

verd dat het prima kan.”

Vervolg van pagina 31

Leerlinge Inge kiest welke activiteit zij ‘s middags gaat doen.

Het traject TOM in het sbo wordt uitgevoerd

door KPC Groep in samenwerking met WSNS+.

De scholen in dit artikel worden vanaf april 2006

open TOM scholen. Dat betekent dat ze bezoekers

ontvangen op vooraf geplande open dagen.

Meer informatie en aanmelden voor deze dagen

kan via www.teamonderwijs.nl <

Uw advertentie in Kader Primair

en Kadernieuws wordt gelezen door

ruim 5000 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met: 

Recent: Tel. 020 330 89 98. Fax 020 420 40 05. E-mail: info@recent.nl
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> Visitatie als röntgenfoto

Als schoolleider of bovenschools manager staat u regelmatig stil

bij het proces van veranderen in uw school of scholen. Bijvoorbeeld

bij de invoering van de gesprekkencyclus, een nieuw onderwijsconcept,

groepsmanagement, zelfstandig werken, werken met taken of welke innovatie dan ook.

Dan vraagt u zich regelmatig af: ‘Hoe loopt het eigenlijk? Nemen we wel voldoende tijd

om het proces echt te bekijken? En hoe doen collega’s dat eigenlijk, wat bereiken zij op

het gebied van deze veranderingen? Hoe krijg ik overzicht op alle factoren die spelen?’

AVS adviseurs Anita Burlet en Trieneke van Manen

gingen op visite bij scholen om juist deze vragen te

beantwoorden. Visitatie dus: een intensieve dag op

school om een helder beeld te krijgen over de stand

van zaken in deze school bij de invoering van – in dit

geval – het Integraal Personeelsbeleid (IPB). Een der-

gelijke visitatie echter is op meerdere terreinen van

toepassing.

Werkwijze
Vooraf werd aan de school gevraagd om alle beleids-

stukken en kengetallen over IPB en de invoering van

de gesprekkencyclus klaar te leggen: de schoolplan-

nen, het beleidskader IPB, de schoolgids, de Cito-sco-

res, de resultaten van het leerlingvolgsysteem, etcete-

ra. Allereerst worden deze beleidsstukken door de

AVS adviseurs geanalyseerd en in relatie gebracht

met het voorgenomen beleid voor IPB in de (boven-

schoolse) organisatie. “Zo krijg je als visitator een

goed beeld van waar de school voor wil staan en

wat men wil bereiken in de komende periode”,

aldus adviseurs Burlet en Van Manen.

Vragen die na het lezen van de stukken onbeant-

woord blijven, komen aan de orde in een interview

met de directeur of directie. Veel blijkt direct opge-

slagen in het hoofd van de directeur of IB-er. “Zeker

niet alles staat in de aangereikte stukken. Er gebeurt

vaak nog meer en ook anders dan het papierwerk

doet vermoeden.”

Vervolgens voeren de adviseurs tenminste vier indi-

viduele gesprekken met medewerkers. Soms een

verrassend deel van de visitatie. “Je ontdekt wat er

op de werkvloer gebeurt met beleidsbeslissingen.

Vaak is men enthousiast, soms zijn er ook bedenke-

lijke gezichten. Een enkele, zeer kritische medewer-

ker, ziet helemaal niets in deze verandering: vernieu-

wing, POP’s, competentieprofielen en uiteindelijk

een beoordeling. Wie had dat nou weer verzonnen

en wat zou dat nou eigenlijk moeten brengen?”

illustreren Burlet en Van Manen.

Gelukkig is de overgrote meerderheid bereid om de

verandering aan te gaan en zichzelf en het eigen, pro-

fessionele handelen kritisch te bekijken. Soms alleen,

> Tekst Trieneke van Manen

Op visite voor IPB
– waarom eigenlijk?

“Veranderen wil men heus wel,
als het nut maar duidelijk is.”
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• Structurele borging in de schoolorganisatie blijkt

lastig. Vaak is de informatie ‘verstopt’ in de hoof-

den van de schoolleider, de adjunct en de IB-er.

Samen hebben ze vaak wel een compleet beeld.

Maar dat is niet toegankelijk voor anderen;

• Zicht vanuit het bovenschoolse perspectief op de

voortgang van het veranderingsproces in de afzon-

derlijke scholen is niet vanzelfsprekend. De boven-

schoolse directeur ontbreekt het vaak aan tijd om

op deze intensieve manier in ‘gesprek’ te zijn met

zijn of haar scholen. Het blijft vaak bij elkaar infor-

meren tijdens het directieoverleg, waarbij de wer-

kelijke stand van zaken niet grondig aan de orde

komt via een managementrapportage;

• Goed omgaan met verschillen tussen de afzonder-

lijke scholen blijkt niet makkelijk. Men raakt snel

verstrikt in de vraag wat er nu echt bovenschools

geregeld moet worden en wat men gewoon aan de

scholen kan overlaten. Bij onduidelijkheid daar-

over, wil de schoolleider weten wat er centraal

afgesproken is;

• De neiging bestaat om opnieuw inspiratie te zoe-

ken in een aantrekkelijk nieuw concept, in plaats

van echt de confrontatie met een verandering aan

te gaan. Het vraagt discipline en blijvende aandacht

om een verandering helemaal af te maken. Veel

medewerkers klagen niet onterecht, dat men steeds

weer aan iets nieuws begint, zonder het voorgaan-

de ook echt af te maken. Zo wordt het rendement

van een verandering tekort gedaan;

• De visitatie zelf werkt vaak als een soort ‘vreemde

ogen dwingen’. Daarna bekijkt men de eigen school

toch met andere ogen, door een andere bril.

Uit de visitatie rolt uiteindelijk een rapportage met

de bevindingen: een beschrijving van het voorgeno-

men beleid en wat daadwerkelijk op de werkvloer is

aangetroffen. Met de kengetallen van het ingezette

beleid en een heldere analyse van faal- en succesfac-

toren. De rapportage wordt afgerond met aanbevelin-

gen om de verandering succesvol af te ronden.

Met het visitatierapport in handen kan de directeur

gericht aan de slag en heeft hij of zij door de ogen

van externen opnieuw naar de eigen school gekeken.

De bovenschoolse directeur krijgt door alle rapporten

en de analyse op het niveau van de hele organisatie

meer greep op de uitvoering van het beleid en kan

zijn of haar rol meer gedifferentieerd spelen, richting

de verschillende scholen. En… de schoolleider heeft

de voortgang al een eerste keer via het systeem van

managementrapportage met de bovenschoolse direc-

teur kunnen bespreken. <

maar veel vaker in gesprek met collega’s. “Er zijn

dan ook veel positieve ervaringen en mooie voor-

beelden van hoe men aan de slag is gegaan met de

eigen professionele ontwikkeling”, volgens Burlet

en Van Manen.

Implementatie van beleid
De volgende stap is het verkennen van de imple-

mentatie van het voorgenomen beleid. Wat is er al

tot stand gebracht? Wat is inmiddels al een vast deel

geworden van de cultuur en de structuur van de

school en waar liggen nog kansen?

Tijdens een groepsinterview komen opnieuw vragen

aan de orde over wat het team heeft gemerkt van

het uitgestippelde beleid op bovenschools niveau. Is

het team voldoende geïnformeerd? Heeft men echt

initiatieven kunnen nemen? Is iedereen echt eige-

naar van de eigen professionele ontwikkeling? En

maakt het team wel gebruik van alle mogelijkheden

voor ontwikkeling, voor mogelijke ‘blije’ mobiliteit,

die de totale organisatie aanbied? Uit de respons

bleek dat scholen onder meer bezig zijn met kweek-

vijvers, management traineetrajecten, kwaliteits-

kringen, interne en externe netwerken, IPB-mede-

werkersdagen, interne opleidingen voor IB-ers,

coach en management. De AVS adviseurs: “Boeiende

gesprekken, waarin tevredenheid over de eigen

school, de leiding en het team onderling de boven-

toon voeren. Een enkele keer is men minder tevre-

den, maar meestal uit zich dit in constructief mee-

denken of een voorstel om het anders te doen.

Een dergelijke visitatie maakt goed duidelijk dat de

gemiddelde leerkracht heel veel inzet toont op alle

fronten. Als de verandering goed is ingezet, is veel

ontwikkeling waarneembaar bij alle medewerkers

van de school. Sommigen gaan als een speer en

anderen doen het meer voorzichtig met kleine stap-

jes. Maar veranderen wil men heus wel, als het nut

ervan maar duidelijk is en men kan blijven meeden-

ken over de vorm waarin het gebeurt. Er is opval-

lend veel begrip voor de schoolleiding, wanneer din-

gen nog niet gaan zoals ze zouden moeten gaan.”

Na het groepsinterview worden de eerste bevindin-

gen met de directie gedeeld en worden ook de eer-

ste aanbevelingen aangereikt. Waar nodig, is er

gelegenheid om een interview uit te diepen. Daarin

blijven kritische zaken niet onderbelicht. “Zo’n visi-

tatie is voor veel schoolleiders erg verhelderend,

maar ook confronterend. Het zet ze op scherp.”

Opvallend
Na veel scholen op deze intensieve manier te

hebben bezocht, valt AVS adviseurs Burlet en

Van Manen een aantal dingen op:

Na visitatie bekijkt men
de eigen school door
een andere bril.
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> Toelichting op veranderde wettelijke regelingen

Per 1 januari 2006 is een aantal wettelijke regelingen veranderd. Werknemers kunnen

tegenwoordig in plaats van een spaarloonregeling ook kiezen voor een levensloop-

regeling. De WAO bestaat niet meer, deze is vervangen door de WIA. En in plaats van

het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en het ziekenfonds is er

één zorgverzekering voor iedereen gekomen. Ook de pensioenregelingen zijn gewijzigd.

Simon van Driel, directievoorzitter van verzekeringsmaatschappij Loyalis, geeft uitleg.

De veranderingen in de ziektekostenpremies hebben

of kunnen grote gevolgen teweeg brengen voor ieders

persoonlijke inkomen. Het is een wetswijziging die

iedereen in Nederland treft. Op politiek niveau wordt

onder andere door de AVS druk uitgeoefend om de

inkomensachteruitgang te repareren.

Voor de andere wijzigingen geldt dat er enkele zaken

zijn waar mensen rekening mee kunnen of moeten

houden. Werknemers in het onderwijs zijn automa-

tisch aangesloten bij pensioenfonds ABP. Verzeke-

ringsmaatschappij Loyalis is nauw gelieerd aan het

ABP en heeft dezelfde doelgroep: werknemers in de

sectoren overheid en onderwijs. Simon van Driel, Loy-

alis: “De regelingen zijn versoberd, maar de meeste

mensen realiseren zich de gevolgen nog niet goed.

Mensen doen er goed aan de consequenties op een rij

te zetten, te bekijken wat dit voor hun financiële

positie betekent en of ze zich willen bijverzekeren.”

Spaarloonregeling of levensloop?
Tot 1 januari 2006 konden werknemers van hun bruto

salaris een bepaald bedrag per maand (maximaal

( 51,08) sparen, om dit na vier jaar netto uitgekeerd te

krijgen. Onder bepaalde omstandigheden kon dit bru-

to bedrag ook gebruikt worden voor lijfrentepolissen,

aflossing van hypothecaire leningen etcetera. Deze

mogelijkheid blijft bestaan, maar er kan nu ook geko-

zen worden voor een zogenaamde levensloopregeling.

> Tekst Marc Mathies

Weet u hoe het zit?

Simon van Driel (Loyalis): “De meeste mensen realiseren

zich de gevolgen nog niet goed.” Foto: Loyalis
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is voor de werkgever geen aanwinst. Het is dus

belangrijk dat beide partijen goed nadenken over ver-

lofregelingen en hierover afspraken maken.”

Langer doorwerken
Om het probleem van een vergrijzende

(beroeps)bevolking tegen te gaan, wil de Nederlandse

overheid dat werknemers pas op latere leeftijd met

pensioen gaan. Daarom verviel per 1 januari 2006 de

belastingaftrek voor prepensioenregelingen. Voor

bepaalde groepen is een overgangsregeling getroffen.

Voor de meeste mensen betekent het dat ze langer

zullen moeten doorwerken. Werknemers die toch

vóór hun 65e willen stoppen met werken, zullen dat

nu in principe zelf moeten regelen.

Van Driel: “Nieuw is het zogenaamde deeltijdpen-

sioen. Mensen kunnen al op hun 60e bijvoorbeeld

twee dagen per week minder gaan werken. Natuurlijk

gaat het pensioenbedrag vanaf hun 65e dan wel

omlaag, tenzij ze er voor kiezen ook na hun 65e

nog een paar dagen per week te blijven werken. Of

door genoeg opzij gelegd te hebben in de levensloop-

regeling.”

Deelnemers aan de levensloopregeling kunnen zelf

kiezen bij welke financiële instelling zij hun geld

onderbrengen. Maar hoeveel je precies aan pensioen

ontvangt en moet sparen voor een jaar eerder stop-

pen met werken, is voor veel mensen een (te) moei-

lijke rekensom. Loyalis kan, doordat zij nauw

gelieerd is aan het ABP, een individuele berekening

maken, waarbij de pensioengegevens gekoppeld wor-

den aan de wensen van de werknemer. En daarbij

een op maat gemaakt advies geven over de af te slui-

ten verzekeringen. Van Driel: “Maar dan moeten we

wel toestemming krijgen om de pensioengegevens te

gebruiken. Wij mogen, terecht, niet zomaar persoon-

lijke gegevens van mensen gebruiken en koppelen

aan een aanbod van ons. Wij werken alleen met de

gegevens waarvan mensen zelf hebben aangegeven

dat wij die mogen gebruiken.”

Van WAO naar WIA
Mensen met een WAO-uitkering werden volgens de

huidige regering te weinig geprikkeld om weer aan

het werk te gaan. De WIA (Wet Werk en Inkomen

naar Arbeidsvermogen) beschikt over een financiële

prikkel om dat wel te doen – zoveel als de ziekte of

beperking dat toelaat – en het keuringsbeleid zal

zich meer richten op wat mensen nog wél kunnen.

Werknemers die niet volledig arbeidsongeschikt zijn

en toch niet (parttime) werken, gaan er in inkomen

op achteruit. Voorheen had iedereen recht op een

invaliditeitspensioen (IP). Hiervoor betaalde iedereen

premie en doordat het een collectieve regeling was,

werd het risico gespreid en bleef de premie relatief

laag. Deze regeling is vervallen. Van Driel: “Als

iemand tegenwoordig volledig arbeidsongeschikt

wordt, krijgt hij of zij nog steeds een uitkering.

Het via de levensloopregeling gespaarde bedrag is

bedoeld om tussentijds verlof op te nemen, of om als-

nog eerder dan de officiële pensioenleeftijd te stoppen

met werken.

Van Driel: “Het principe van de levensloopregeling is

dat je van je brutosalaris een deel apart zet en dus ook

over dat bedrag rente krijgt. Pas als je het geld

opneemt, betaal je belasting. Je hebt dus de jaren dat

je gespaard hebt het voordeel van het bruto-netto

verschil.”

Welke regeling de meeste voordelen biedt, is erg

afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. In grote

lijnen geldt dat als iemand voor de levensloopregeling

niet meer opzij kan zetten dan het maximale bedrag

van de spaarloonregeling, de spaarloonregeling meer

oplevert. Enkele uitzonderingen daargelaten, zoals het

opnemen van ouderschapsverlof. Van Driel: “Om een

verlofperiode financieel te kunnen overbruggen, moet

je een substantieel bedrag opzij zetten, meer dan je

met de oude spaarloonregeling kan. Hoeveel je precies

nodig hebt, is natuurlijk afhankelijk van je inkomen

en de fiscale ruimte. Dit kun je laten uitrekenen door

onze adviseurs of via onze website. Als je je geld in

een levensloopregeling wilt onderbrengen, is het wel

belangrijk een idee te hebben wanneer je je verlof

wilt opnemen. Over vijf á zes jaar? Dan raadt Loyalis

de levensloop zeker aan: een vast percentage, dus

geen risico. Wil je je geld pas na langere tijd (acht jaar

of langer) opnemen, dan zou ik aanraden het bedrag

wel – voorzichtig – te beleggen. Hoewel we het niet

met zekerheid kunnen zeggen, zou dit fonds zeker

zeseneenhalf procent moet kunnen opleveren. En het

ingelegde kapitaal wordt gegarandeerd uitgekeerd,

dus echt verliezen kan niet. Binnenkort bieden we

ook een pure beleggingsmogelijkheid aan, maar dan

moet je het risico kunnen dragen dat je al je geld ver-

liest. Natuurlijk zijn de mogelijk te behalen winstper-

centages ook veel hoger.”

Omdat het onderwijs een sector is waar burn out en

andere psychische, werkgerelateerde klachten op de

loer liggen, is het goed om over verlofregelingen na te

denken; werknemers én werkgevers. Van Driel: “Als je

er tussentijds even mee stopt, hou je het makkelijker

vol tot je pensioen. Veel werkgevers zien dit belang

nog te weinig, terwijl ook zij er baat bij hebben als

een medewerker na een verlofperiode weer fris en uit-

gerust aan de slag kan gaan. Mensen die geen tussen-

tijds verlof willen opnemen, willen waarschijnlijk eer-

der kunnen stoppen om met deeltijdpensioen te gaan.

Ook dat is niet alleen in het belang van de werkne-

mer. Iemand die zijn laatste jaren ‘uitzit’ of niet fit is,

“Het is belangrijk te weten
wanneer je je verlof wilt
opnemen.”

>
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AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

Dat is het idee achter AVS Voordeel. Om u te helpen bij het kiezen uit het vaak

versnipperde aanbod, hebben we afspraken met diverse aanbieders gemaakt. 

Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze service van de AVS? 

Mail ze naar de AVS, voordeel@avs.nl. 

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.

Ahrend

Alberts

Canon

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

OHRA

TICC
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Van Driel: “Het is nog belangrijker dan voorheen dat

iedereen er alles aan doet om arbeidsongeschiktheid

te voorkomen. Veel ziekmeldingen in het onderwijs

betreffen psychische klachten. Een goede verlofrege-

ling, om tussentijds op adem te komen, is dus belang-

rijk. Ook een goed mobiliteitsbeleid kan bijdragen

aan het terugdringen van ziekteverzuim. Maak het

mogelijk dat mensen in een ander team gaan werken,

een andere taak krijgen, in andere klassen gaan lesge-

ven, etcetera. Natuurlijk is dit moeilijker op een klei-

ne school, maar ook daar is het belangrijk. Maak bij-

voorbeeld afspraken met andere scholen. Wij hebben

hiervoor het adviesprogramma active aging ontwik-

keld, waarin we op schoolniveau samen met de

schoolleider bekijken hoe een leeftijdsbewust perso-

neelsbeleid ervoor kan zorgen dat mensen langer aan

het werk kunnen blijven. Op het AVS congres geven

we hierover trouwens een specifieke workshop.”

Iedere werknemer kan deelnemen aan de levens-

loopregeling. De keuze tussen spaarloonregeling en

levensloop kan ieder jaar opnieuw gemaakt worden.

Dit jaar kan dat nog tot uiterlijk 1 juli. Om te voor-

komen dat werknemers hun verlof niet kunnen opne-

men omdat daarmee de continuïteit in gevaar komt,

is het belangrijk dat hierover op schoolniveau goede

afspraken worden gemaakt. Van Driel: “Maar laten

we nu niet doen alsof het allemaal zo slecht geregeld

is op scholen. Mensen werken hard, er wordt goed

lesgegeven en ook zien we, mede dankzij de inzet en

ondersteuning van organisaties als de AVS, dat de

professionalisering van het beleid enorm toeneemt.

De onderwijssector is alleen wel te weinig trots op

wat zij met beperkte middelen neerzet. Daar is nog

een wereld te winnen!” <

Meer informatie over de genoemde thema’s vindt

u in de betreffende dossiers op:

www.avs.nl

www.abp.nl

www.loyalis.nl

www.postbus51.nl

www.werkennaarvermogen.nl

In het overleg over de CAO-PO worden binnenkort

afspraken gemaakt over een reglement voor de

levensloopregeling. Naar verwachting is dit half

april beschikbaar.

Met specifieke vragen kunnen AVS leden contact

opnemen met de AVS Helpdesk, tel. 030-2631010.

Maar kan een schoolleider zijn vak nog uitoefenen als

hij nog anderhalve dag per week kan werken? In de

praktijk zal het voor veel mensen moeilijk blijken

om voor het arbeidsgeschikte deel een baan met een

vergelijkbaar inkomen te houden of te vinden. Ik

raad mensen dan ook aan zich hiertegen te verzeke-

ren. Dit kan bij andere instellingen, dit kan ook bij

ons, waarbij Loyalis 70 procent van het laatstgenoten

inkomen garandeert. Voordeel is dat we – als we daar-

toe gemachtigd worden – alle relevante gegevens

kunnen koppelen. De werkgever kan ook kiezen voor

een (voordeliger) collectief contract en heeft dan

recht op reïntegratiesubsidie. Veel scholen hebben al

een collectief contract via de onderwijsbureaus.”

Reïntegratie
De veranderingen in de wetgeving hebben conse-

quenties voor alle werknemers in Nederland. Voor

werkgevers (of werknemers met werkgeverstaken)

betekent dit naast de verandering voor hun persoon-

lijke situatie, ook dat de situatie van hun medewer-

kers verandert.

In de nieuwe WIA geldt dat zieke werknemers er alles

aan moeten doen om terug te keren in het arbeids-

proces. Tegelijkertijd moet zijn of haar werkgever er

alles aan doen dit mogelijk te maken. Bij het niet

nakomen van deze verplichting, zal de partij die in

gebreke is gebleven hiervan financieel nadeel onder-

vinden. Samen met de werknemer moet de werkge-

ver een reïntegratieplan opstellen. De uitvoering van

het plan ligt in handen van een zogenaamde casema-
nager. Als reïntegratie bij de eigen werkgever niet

lukt, is de werkgever verplicht te zoeken naar moge-

lijkheden bij een andere werkgever. Dit hele proces

moet vastgelegd worden in een reïntegratiedossier.

Op basis van dit dossier wordt uiteindelijk bepaald of

beide partijen zich voldoende hebben ingezet voor

terugkeer van de zieke werknemer in het arbeidspro-

ces. Aan de hand van dat oordeel worden vervolgstap-

pen genomen en wordt bepaald of en voor welk

bedrag de zieke werknemer in aanmerking komt

voor een (vervolg)uitkering. Het is dus in ieders

(financiële) belang actief te werken aan reïntegratie.

“Het is nu nog belangrijker
dan voorheen om arbeids-
ongeschiktheid te voorkomen.”

Vervolg van pagina 39
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> De financiële adviseurs van de AVS helpen u graag

Financieel beleidsadvies,

vragen over lumpsum?

Een (ander) administratiekantoor?

Een ander onderwijsconcept?

De periodecijfers doornemen met een ‘critical friend’?

AVS-adviseurs zijn graag uw makelaar bij het kiezen van een

externe financiële relatie. Bovenschools directeuren, directeuren

en besturen (penningmeester) kunnen hiervoor een beroep op

ons doen. Ook adviseren wij u wanneer u wilt weten wat de

financiële gevolgen zijn van de overgang naar een ander onder-

wijsconcept. Als u op het punt staat om die gedachte concreter

te gaan maken, kunnen onze adviseurs u daarbij helpen. En met

de lumpsumbekostiging in aantocht is het zaak de ontwikkelin-

gen binnen de schoolorganisatie op financieel gebied goed in de

gaten te houden. Wilt u de periodecijfers met een 'critical friend'

doornemen? Doe dan een beroep op de AVS.

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl > Werkgeverszaken

> Financiën

> Functiewaardering en functiebeleid

Functies in de school?

Stem ze af op uw wensen!

Een nieuwe managementstructuur?

De onderwijsorganisatie anders inrichten?

Competentiemanagement?

Steeds meer scholen maken gebruik van de mogelijkheid om

eigen, nieuwe functies in te voeren, die passen bij de wensen

vanuit de onderwijsorganisatie. 

De AVS beschikt over geschoolde en gecertificeerde medewer-

kers om scholen te adviseren en te ondersteunen bij het inrich-

ten van een eigen functiebouwwerk. Of het nu gaat om het

beschrijven en waarderen van functies, de begeleiding van het

invoeringstraject, de koppeling van het functiebouwwerk aan de

gekozen organisatieverandering, wij hebben de expertise in

huis. Neem daarom telefonisch contact op met 030-2361010 of

stuur een e-mail aan werkgever@avs.nl

> Mediation

Een conflict? 

Los het samen op

• Heeft u een conflict met een van uw personeelsleden, bestuur

of bovenschools management en u heeft naar uw idee alles al

geprobeerd?

• Heeft u een conflict met uw (G)MR of met ouders?

• Slaapt u slecht door een ander conflict dat maar voortsleept?

• Heeft u het gevoel dat zich iets onderhuids afspeelt, proeft u

de stekeligheden en slaagt u er niet in deze bespreekbaar te

maken?

• Wacht u eigenlijk af tot de ander zich ziek meldt en bij een

arbo-arts belandt?

Een conflict kost veel negatieve energie. Escaleert het, dan

duurt het meestal lang en is erg kostbaar. Werk aan een bevre-

digende oplossing voor beide partijen: schakel een mediator in.

Mediators in dienst van de AVS: Ad van der Staak, 

a.vanderstaak@avs.nl en Jan Tolhuijs, j.tolhuijs@avs.nl

Nieuw open aanbod
Maatwerk door de AVS
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is nog steeds van kracht!

Mei 2006

Opleiding/training Data Trainer/adviseur Prijs leden/niet-leden

Human Dynamics deel 2 1 en 2 mei Anita Burlet t 950/1100

Trainingsconcept over verschillen tussen mensen in leren, informatie verwerken en communiceren.

Ziekteverzuimbeleid 11 mei Ad van der Staak t 250/350

Uw rol en verantwoordelijkheid bij verzuimbegeleiding in het licht van de Wet Verbetering Poortwachter.

Slimme strategieën bij veranderingen en innovatie 18 mei Dimitri van Overbeek t 250/350

De AVS is uw deskundige gesprekspartner bij fundamentele, nieuwe stappen in uw organisatie.

Beleidsontwikkeling IPB 18 en 19 mei Magda Snijders/Tom Roetert t 850/950

Een duidelijke koers voor integraal personeelsbeleid brengt veel rust in de organisatie.

ICT beleidsbepaling op teamniveau 23 mei Ad van der Staak t 250/350

Wat te doen met ICT middelen: opzet en uitwerking.

Inschrijven kan bij de AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl of via het AVS Scholenportaal: www.avs.nl

School for
Leadership

> Training bovenschools leidinggevenden

Leren veranderen

De training Leren Veranderen is een gezamenlijk initiatief van

de AVS en De Roo Management & Advies. Tijdens deze training

komen vier thema's aan de orde: Succesvol leiderschap bij veran-

deringen, Verandermanagement, Cultuur in onderwijsorganisaties

en Veranderingsprocessen: diagnose en interventieplan. 

Het eerste thema wordt verzorgd door Anita Burlet en Trieneke

van Manen van de AVS. 

Data: 4 en 15 oktober 2006, 13 en 14 december 2006,

14 en 15 maart 2007, 21 en 22 mei 2007

Doelgroep: Ervaren bovenschools leidinggevenden die

hebben deelgenomen aan de opleiding Master of Educational

Superintendency of momenteel de functie vervullen van

bestuursmanager of bovenschools/algemeen directeur.

Locatie: Bilderberg Residence Groot Heideborgh, Garderen

Kosten: t 4.450 per persoon (excl. btw, incl. hotelarrangement)

Inschrijven: tot uiterlijk 15 september 2006 via info@deroo.nl

Meer informatie: De Roo Management & Advies, 

tel. 033-4647700, e-mail info@deroo.nl of kijk op www.avs.nl

> Professionalisering > AVS School for Leadership 

> Aanbod 2005 - 2005

> Bovenschoolse ambities?

Kies de opleiding 

die bij u past!

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

(i.s.m. Interstudie)

• Master of Educational Superintendency 

(i.s.m. Tias Business School)

Voor meer informatie, data, kosten, aanmelden en het aanvragen

van de brochure(s) kunt u terecht bij de AVS, Ellen de Jong,

e.dejong@avs.nl. Kijk ook op www.avs.nl > Professionalisering

Opleiding 

Master of Educational 

Superintendency

Voor (aankomende) bovenschools managers

BUSINESS SCHOOL

School for

Leadership



Kort geleden was er in de Tweede Kamer een overleg

met minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rut-

te over governance (goed bestuur) in het onderwijs.

Tijdens het overleg is me een aantal zaken opgeval-

len, die ik u niet wil onthouden.

Allereerst merk je dat iedereen er goed van doordron-

gen is, dat we met elkaar inhoud moeten geven aan

het onderwerp goed bestuur. Een school besturen in

2006 is niet meer te vergelijken met het besturen van

een school in 1961, om maar een willekeurig jaartal

te noemen. De overzichtelijkheid van die tijd is verd-

wenen. Daarvoor zijn in de plaats gekomen: groot-

schaligheid, grotere (financiële) risico’s voor scholen

en een grotere (bestuurlijke) gelaagdheid binnen de

school. Alleen al daarom is het van groot belang om

duidelijk te zijn in de aansturing van de school. Daar

komt bij dat ook de betrokkenheid van ouders bij de

school een belangrijk aandachtspunt behoort te zijn.

Daar werd kamerbreed – terecht – veel aandacht voor

gevraagd. Wat ons betreft hebben we dan niet alleen

aandacht voor de betrokkenheid van ouders via de

zogenaamde horizontale verantwoording, maar ook

via het bestuur. Dat laatste staat in deze tijd wel

steeds meer onder druk.

Wat mij in de discussies over goed bestuur ook opge-

viel, is dat er soms erg kritisch wordt gesproken over

het bovenschoolse management. Het is altijd goed

om kritisch naar ontwikkelingen op managementni-

veau te kijken, maar toch past de overheid enige

terughoudendheid. Is het namelijk niet diezelfde

overheid die in het verleden steeds heeft aangedron-

gen op verdere professionalisering en mede daardoor

de ontwikkeling naar bovenschools management

heeft bevorderd? Nu pleidooien voeren voor minder

managers en het voorkomen van ‘kleine zoetermeer-

tjes’op bovenschools niveau, moet wel in dat licht

gezien worden.

Dat geldt ook voor de retoriek rond de grote scholen-

gemeenschappen. Minister Van der Hoeven en staats-

secretaris Rutte vonden het nodig net vóór het gover-

nance-overleg in de Tweede Kamer een groot

ingezonden artikel in de Volkskrant te publiceren.

In dat artikel gaven de beide bewindslieden aan dat

schoolbesturen het voornemen van een fusie eerst bij

hen moesten melden. De minister zou dan bepalen of

de fusie al dan niet doorgang zou mogen vinden. Fer-

me taal. Het sluit aan bij gevoelens van onvrede over

grote scholen. Maar is het niet diezelfde overheid die

in het verleden juist het fuseren van scholen sterk

heeft gestimuleerd? En is het niet het beleid van die-

zelfde overheid geweest die scholen er toe gedwon-

gen heeft om tot schaalvergroting over te gaan?

Natuurlijk moeten we kritisch naar die ontwikkelin-

gen kijken. Ook voor mij staat de menselijke maat

voorop. Mij stoort het gemak waarmee de overheid

haar eigen rol in het verleden vergeten schijnt te

zijn. Daar komt nog bij dat ik het vervelend vindt als

bewindspersonen via de krant met de Tweede Kamer

communiceren. Minister van der Hoeven begint

daar zo langzamerhand een gewoonte van te maken.

Maar dat is Haags gedoe, waarmee ik u niet lastig zal

vallen.

Laat ik het bij de kern houden. Goed bestuur is een

belangrijk onderwerp. Iedereen hoort daarin zijn

of haar verantwoordelijkheden te nemen. Ook de

overheid, die zich niet achter goedkope retoriek en

gebrek aan historisch besef mag verschuilen. Daar-

voor is het onderwijs veel te belangrijk. <

Tot de zomervakantie laten politici in Kader Primair hun

licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. 

Deze maand het woord aan Arie Slob, Tweede Kamerlid en

woordvoerder onderwijs namens de Christen Unie.

Goed bestuur vraagt

goede discussie

> Column
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“Mij stoort het gemak waarmee
de overheid haar eigen rol in het
verleden vergeten schijnt te zijn.”
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> Bijeenkomsten

Verkenning zorgplicht

Tot juni 2006 zijn er bijeenkomsten gepland voor het PO, VO en

WEC over de overheidsplannen voor de leerlingenzorg. Met meer

informatie en de mogelijkheid om uw mening te geven en ideeën

neer te leggen. Uw inbreng wordt gebruikt om de plannen, die nu

nog globaal zijn, concreet in te vullen. De organisatie van de bij-

eenkomsten is in handen van het project ‘Passend Onderwijs’, in

opdracht van het ministerie van Onderwijs. Kijk voor meer infor-

matie en aanmelden op www.passendonderwijs.nl <

> Wedstrijd

Techniek Toernooi

Op 8 juni 2006 vindt in Het Land van Ooit het Techniek Toernooi 

plaats voor alle groepen van de basisschool. Met een wedstrijd

vol technische uitdagingen voor schoolteams en een wedstrijd

voor individuele leerlingen, waarin zij een tekening, verhaal,

gedicht of schilderij over techniek mogen maken. Het Techniek

Toernooi wordt georganiseerd in opdracht van de Nederlandse

Natuurkundige Vereniging, om de belangstelling voor natuurwe-

tenschappen en techniek te bevorderen. Aanmelden kan tot 1

mei aanstaande. Dan dient ook het materiaal van de individuele

leerlingen binnen te zijn. Van de winnende inzendingen wordt

een boekje gemaakt en de prijswinnaars worden beloond met

een abonnement op het tijdschrift ‘Zo zit dat’. Meer informatie

vindt u op www.techniektoernooi.nl <

> Inzendtermijn verlengd

Onderwijs blijft aan het woord

De website www.onderwijsaanhetwoord.nl blijft tot 21 april aan-

staande geopend voor inzendingen van onderwijsondersteuners

en leraren (dus ook schoolleiders met lesgevende taken). 

Hier kunnen zij hun mening geven over hun beroep en de dage-

lijkse praktijk van het onderwijs. Minister Van der Hoeven heeft

aangegeven de uitkomsten mee te nemen in haar beleidsagen-

da. Ook voor schoolleiders kunnen de uitkomsten van het onder-

zoek interessant zijn; medewerkers geven aan wat zij belangrijk

vinden in hun werk. De school met het hoogste deelnamepercen-

tage aan de enquête krijgt een belangrijke rol bij de presentatie

van de resultaten aan de minister en zal worden benaderd door

Kader Primair. ‘Onderwijs aan het woord’ is een initiatief van

Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel

(SBL). <

> Prijs

Cultuur Primair Prijs

Scholen in het primair onderwijs die trots zijn op een bijzonder,

verrassend, grappig, of inspirerend cultuurproject kunnen mee-

dingen naar de Cultuur Primair Prijs. Projecten uit het lopende of

vorige schooljaar kunnen worden ingezonden. Van grootschalige

activiteiten tot kleine en laagdrempelige initiatieven op het

gebied van cultuureducatie. Andere scholen, direct betrokkenen

of partners waarmee een school heeft samengewerkt, kunnen

een project als Gouden Tip insturen. Er zijn geldprijzen te winnen

van 100 tot 7000 euro en inzenden is mogelijk tot uiterlijk 1 juni

2006 via www.cultuurplein.nl of de Cultuur Primair Prijs-ant-

woordkaart die alle basisscholen in de bus krijgen. De Cultuur

Primair Prijs wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van

OCW in het kader van het project Cultuur en School en wordt uit-

gevoerd door Cultuurnetwerk Nederland. <

> Publicatie

Emoties en veiligheid 

op school

Als er gesproken wordt over veiligheid in het onderwijs, gaat

het vaak over maatregelen op mesoniveau: beleid, protocollen,

maatregelen. Maar de veiligheid op microniveau is minstens zo

belangrijk. Welke gevoelens spelen in de ontmoetingen tussen

mensen in de school? Wat doen deze personen met gevoelens

van angst en boosheid? Het boek ‘Bang voor boos?’ geeft inzicht

in de betekenis van functionele boosheid, oftewel het goed

omgaan met boosheid. Een conclusie is dat het veiliger wordt op

school, als men duidelijk grenzen aangeeft bij grensoverschrij-

dend gedrag van een ander. Praktijkvoorbeelden maken deze

publicatie herkenbaar voor leerkrachten, schoolleiders en onder-

wijsondersteunend personeel. Het nodigt uit tot zelfreflectie en

het nadenken over de bijdrage die geleverd kan worden aan vei-

ligheid in en om de school. U kunt het boek bestellen door een

e-mail te sturen naar infodesk@cps.nl <

> Rectificatie

In de serviceberichten van Kader Primair 6 werd abusievelijk

een verkeerde url genoemd bij het bericht ‘Leerproblemen

verhelpen’. De goede url is www.matrixcoaching.nl <
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> Regionale dagen

Jonge kind centraal

Medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en

directies en leerkrachten van de onderbouw van basisscholen

kunnen tot en met 31 maart deelnemen aan een van de jaarlijkse

‘Regionale Dagen Jonge Kind’. Onder de titel ‘Kiekeboe! Hier ben

ik!’ kunnen leidsters en leerkrachten elkaar ontmoeten, informa-

tie uitwisselen en zich laten informeren over actuele thema’s

als ‘lastig’ gedrag bij kinderen (bijten, driftbuien en niet willen

spelen), begeleiding van onhandige kinderen, beeldende kunst

met jonge kinderen, seksuele ontwikkeling bij jonge kinderen,

het signaleren van kindermishandeling én een kookworkshop. 

Kijk voor meer informatie op www.hco.nl <

Voor elkaar
AVS-congres, 27 april 2006

Nieuwegeins Business Center

Tom van ’t Hek: “Individualisme is de beste basis

voor teamgedrag.”

Mavis Carrilho: “Scholen in een verandertraject

onderschatten vaak de factor organisatiecultuur.”  

Susanne Piët: “In het echt is niemand volmaakt.”

Peter Delahay: “Zodra er sprake is van passie, gaat

er een frisse wind waaien door de organisatie.”

Wat hebben deze plenaire sprekers van naam nog meer

te vertellen tijdens het AVS congres op 27 april aanstaande

in het Nieuwegeins Business Center? 

Behalve de plenaire sessies kunt u maar liefst twintig

interessante workshops bezoeken, een debat met de Vaste

Kamercommissie Onderwijs bijwonen, informatie vergaren

en collega’s ontmoeten op het AVS plein en genieten van

optredens van rhythm & blues pianist Clemens van de Ven

en duo Ernst, Bobbie (en de rest) met kinderen van

verschillende scholen. 

Schrijf u nu in! 
www.avs.nl

> Publicatie

Beter leren, beter presteren

Hoe verbeteren we de onderwijsresultaten van onze leerlingen?

CPS begeleidt basisscholen met het Schoolontwikkelingspro-

ject; scholen werken drie jaar lang aan duurzaam, beter onder-

wijs. Onlangs verscheen over deze intergrale aanpak het boek

‘Beter leren, beter presteren’. De publicatie laat zien hoe scho-

len gestructureerd en integraal kunnen werken aan hun ontwik-

keling en welke instrumenten ze daarbij kunnen gebruiken. 

Met veel wetenswaardigheden en praktische tips van adviseurs,

directies en leerkrachten. U kunt het boek bestellen via

www.cps.nl <

> Plenaire sessies
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goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk: ____________________________________

(t 75 per jaar alléén leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 leden / t 420 niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk

Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een

cursus/training/advisering op maat over:

Stuurt u mij:

Informatie over de opleiding Bovenschools Management

Informatie over een andere cursus:

> Management*

Werken aan leiderschap (boek Anita Burlet, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 

Anneke van der Linde, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Sturen met geld (boek Marcel Verbart, (t 15 leden / t 20 niet-leden)

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 

t 2 leden / t 4 niet-leden, of gratis downloaden van www.avs.nl )

> Personeelsbeleid*

Het Talentenspel (t 21) tijdelijk uitverkocht

Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )

Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 

t 15 leden / t 20 niet-leden)

nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 

Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

> Lidmaatschap

Aspirant lidmaatschap

Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver

en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid

worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen

t 95 vanaf 1 augustus 2006 en t 54 vanaf 1 januari 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

Lid worden per 1 augustus 2006

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 183 – t 270 (afhankelijk van

het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één

van t 113 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 113 op mijn naam.

Lid worden per 1 januari 2006

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 105 – t 155 (afhankelijk van

het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één

van t 65 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro

van t 65 op mijn naam.

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)

abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 54 (excl. BTW) v.a. januari 2006.

abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 105 (excl. BTW)

v.a. augustus 2006.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs: BO SBO SO I SO II SO III SO IV

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

Denominatie: Openb. Alg. bijz. RK PC Ref. Interconf.

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

* Op deze verzendingen wordt t 4 administratie- en portokosten in rekening gebracht.

** U kunt deze rekenprogramma’s ook gratis downloaden van www.avs.nl.

> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

Kloppen

uw gegevens 

nog?





De AVS is een actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren

en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp,

beroepsondersteuning, scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door goed management


